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117000 Ura Nereye Gitti? 
londra, 7 ( Huaull ) - 9'l5 

:•linde burada mabpm bulun- !f4%,~ ,~ıt; 
~ hutaneden TOrldye'ye ka-
l Prenı S.yfettinla yananda 
~ d,11 baatane bq butabakacı11 
da Vayam'ın TOrldye'den buraya 
llta 0111eai bu meaeleyi tazelemiıtir. 

1 
llıllnaaebetle Deyll TelFaf 

~•teai diyor ki ı .. Preu Seyfet
let lll •aktile Tilrklye'ye lıaçmaa 
"'ltr'da bayii heyecan ye uablyet 
fa!ktadırmııtı. O mralarda V eft 
1. ... reiai Nahbaa Pqa Batvekil 

111Uonyordu. Nabhaı P.,. Ue o 
~ki Meb'uıan Meeli.t Reiat, 
lf.tı ""- Seyfettinin valideainden 

'OOo lngiliı liraaı almak _,.. 
~ !renıin Mısır' dald em!Aldnl 
~ne iade etmiye 861 vermif
~ Fakat vaziyet haber albunca 

~ Paıa istifa etmlye •ecbar 

'-..: " 

, ........ ,....... 
Haıtabalna M. Vilyam ba 

firar dola)'llile tevkif edllmlt •• 
mahkeme netlculncle 82 laıUia 
Uruı para ceıa•aa malak6m ec:lil-
miftlr. 

lstanbulda Esnaf Cemiyetleri 

'-hrlıafıd L -•d• bl ••I eanaf cemiyetleri relı ,,. amuml katipleri daa hep bir 
1-._.. r top) 
--..... D_. &llb J•pmıtlar, cemiyetlerin Hnelik bnt .. elerl•I teablt etml .. 

• ............ y 

41nlcl toplaabJI •llterl1er. 

8 ICAaaaaual 1933 ..... "'-' teb,._• fataaltul - 2020l Fiatl 5 kuru'f 

Kıral F eysalın 
Yunaniştan
daki Mallan 

Yunan Hükômeti Müruru 
zaman lddiaaındaclır 

Atlna 8 ( H91a11 ) - Irak 
Karah FeJAI Huretıerlle breler 
lerbala Y aauiataadaJd emlAk 
itlerini takip etmek lzere burada 
bulunan Aziz Mahmut Bey Hari• 
ciye Ye Ziraat Nazırlarile ılrllıtn. 
HDkdmettea banlar için muazzam 
blr meblat iatemektedir. Yunan 
bOkdmetl ile mlraru uman iddia 
ederek ba ip itiraz etmektedir. 

Şatranç 
Şampiyonu 

Haatiat 1 (A.A.) - Çeko• 
lewalr1a'h Flolar, beJBelmilel 
wlilc f8tl'allt tampiyoalutuna 
k-•matbr· YaaoalaYJa'h Pire 
ildacl selmiftir· Stelmer ile Sultaa 
Haa beraberce ._..el olmut-
lardır. 

Yunan Sefiri 
Yeni Sefir Yakında Şeh

rimize Gelecek 
Atlaa 8 ( HlllUll) - TDrldye 

Hfantille ta,U. o1 ... M. Saka-
laroplOI .. bık •flr M. Polihroa-
1aclia ıellr plmu TDrkiyeye 
banket edecektir. 

Zonguldak'ta 
67 Senede Nekadar Kömür 

istihsal Edildi? . 
103 yal enel Hanamızda 

maden k6m0r0 ketfedWp faali
yete bqlandıktaa aonra 1865 
tarihinden 1931 tarihine kadar, 
ocaklardan iıtihaal edile11 k6mllr 
miktara ( 24,663,000 ) toaa ballj 
el•uttar· 

Bir bujda7 harmanında f aallyet 
Bu ayın lklılne tesadüf eden fezla oldujıınu salahiyettar mem-

nllıbamızda, buğday iıine de te- balarden aldığımız malfimata 
maı ederek bu mesele etrafında atfen teablt ettik. Tekirdağın 
aldığımız baza maldmatı neıret· Zafer mahalleainden ve ıllrradaa 
tik. Bu mal6mata g6re, bir mDd- Hacı l.mall Zade Oımaa efendi 
dettenberi fiab yllkHleceğl ıayl J(Uetemize bir mektup g6ode-
olan ekmeğin. fiat artırmuı içia rerek verdijimlı ma16mata lUru 
bir Hbep olmadıtım kaydettik. ediyor •• ıu mlltal..ı.n, bildJ. 
ÇOnkD Konya mıntakuı hariç riyor: 
olmak lzere ba Hnekl mahaullha Buğday itini, kendim ele ma.-
geçen seneden ytlzde sekaen ( De•••• ı mel _,.. ... ) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
14 

Berlin 
Şifresi 

ftalyan Sefareti 
Çalındı? Nasıl 

-43-
- Hulisa -

Makedonya lbtilll komlteeiade 
lklllk olmu" bir fikir ibtlllfı 
Gserine komite relal Jeneral Pro
toprof, komite re"alerladea MI· 
ka,lof tarahndan a dDrtDlmüttDr. 
Jenerabn adam1anndan Penofla 
Poçef te, bu hldiHden lrkerek 
Bulrariıtanı terketmlı, Dordon 
lamiode bir halyan ea•u1Unun 
bismetiae .. rmitlerdir. Y aptaklara 
anlaıma aeticeaiad., hem komi• 
te ile ınDaaaebetlerial mubaf au 
atleeek. lae• de it.ıranı bln1et 
eHoeklerdi,. Bu- U'ada. bir taze• 

Yazan: Berndorf 
ta d ltlrdOkJerl bir kaclaa ko•l
a ietin lbbarlle Yus-la• HbttHı 
tarafından yakalaDIDlflar H ba-
1atlaraaı, Yuroala•1aya eatıl
makla kartarmıılard1r. Şimdi 
onlar, Oç tarafh rol oynamakta• 
dırlar. Bu •ırada, Dordonla ber .. 
ber Berlıae rltmlt ,,. teaadG!• 
Berlin balyan Mfaretlnln tifre 
oda1ında çahıaa bir kadına r•k
laımak lmklnım buımuılardır. 
Bu tifre fok mDlalmdlr. 
Penof ile .Poçefia talimat 

.. temek için YuıoalaYJaJ• çek
( Denmı 9 uncu a'.\yfada ) 

Halka Verir Telkini, Kendi Yutar Sallcımıl 

Arabacı: - Hen mu allaala detil mt. klpeti• kuyrutandald 
ten.kert çlaeael. 



( Halkın Sesi ]' .---.-..lllliııiııiıiilıil••• ...-..----------------. ı· 
Günün Tarihi 

Çin -Japon 
Harbi 

(Hn • JapoD harbi birkaç gıtn enel 
Jlat bafladı n ıı., haberler Uıak 
farkta 8 bJo Çiolloln OldDIOnQ 
•t1ıaı~c11. B• hwıuta laaltımıs dl• 
701 ldı 

İlmall Ef. ( Betiktat, Akaretler 71) 
- Çla • Japon .. ,.. telsrar bq-

...... Harp in unlara ıalblln tadın ı 

" M•klDI ıanan Wı mefllam•ur. 
llup.ta n mOeadeleıi• hterlret 
tuaYYar edilemez. DomdGs ıalh 

lflad• rqamnın da melll •erici 
•ir ,., eld .... aa •erkeı bilir. Ce
mlrett AkYam lıtedlti kadar utrar 
an. M1ale1ef la11nların ye milletlerin 
tablatml deflttinmıs. Hayat mlca• 
....... laarptlr. 

* eent B. (Ankara ltık Mataıaaı 
ubıbJ ) 

- Bartaldl çektltl•I• alaablar, 
felAketler hep amaml .._bha aeti
-.rl idi. S. U,bla bqerlr•te ••J• 
mal oldutuaa bilmlyea pir. ip 
aı.tla •ır dalaa tekerrilr etm.mul 
.... C AkY .. c...lyetl ) tefklr •• ldL 
S. cemiyet •illetler aruıada •yat
ma " aalqma temla edeeelr, •up
lula inine ı•ç•cıktL Gar.bJ ı• ki 
Çin •• Japoa bu cemi7ett• birer le
kemle ıabibl oldukları bllde bir 
Haedeaberl botaılqırorlar da ce
•lret buaua hD•ı ı~eml7cw. Yum 
.. laarp aaba11D1 ıeaifletH mDcaYlr 
lılr iki memleketa daha lira7et ebe 
• wklt bu ee111iyet •• rabaeak 
Mime•. 

• 
hat B. { EminöuG Baaıreılar oad· 

.. M) 

- Japonlar Çlnlllere Jla• •ıeam 
etmlfler.Uaak Şarkta kaa ıG•d.,t .a
t•IJ•r'lftte 8n umumi mbe pen 
... ı.tlerla .., •• lılr .. .-,1e ko
.. ,.. ablaealdarına bal •tlllm. 
JapOltJ• umaml buptea mutaaarnr 
elmMa. H•• tllnçtlr. Onua ~· 
tllnJU11 bapkl tekhapa ••al1•· 
datl• lıtifade ealerek laJlf bulduta 
Çi.t ...... wo topraldanaı almak s.t·,_. Ku.,wYetll deYletlerl te...U ••a Cemiyeti Ak•am kendi aaaıua• 
._ ıa-.aa• japon1a1a ıas ulat· 
.. :. .... Yoka H•lyetbt b.,aelmllel 
roll 11wa laeeektlr. 

Polis 
Esrarkeşler le 
Mücadele Edigor 

Polis kokain, heroln Ye urar 
aatanlarla mtlcadeleye devam 
etmektecllr. Polia ikinci ıube 
memurları ••velki alqam Beyoj'
lunda T arlabqaada bir kahvede 
talaarriJat yapmıtlardır. Darada 
7 paket heroln •• bir ha1lı 
miktarda esrar •• eav kab.k
lan bularak mllAdere .tmifler 
ft bhftdyi de yakaJamqlardır. 
Aym ıeco Dolapderede Pap ... 
kl1=rl civanndaki iç kahvede de 
mllhlm miktarda beroba •• arar 
b..ı.u.u.tar. Kahveciler mahke
me" ft,u.iflerdir. 

Cazibe H. Teklifi Reddedince 
Zorba Aşık Bıçağını Çekti, Eve Girdi 

Ve Camı Çerçeveyi indirdi 
S.yoğlanda evYelki gece zorha bir •kla bir 

•adm aru:ncla etrafı velveleye Yeren bir laldiM 
ol•attm: Beyoflanda otaraa Faik Efendi bminde 
bir zat eskiden tanıdığı doıtu Cazibe Hanımla 
tekrar barrımak iıtemiıtir. Faik, mftteaddit defalar 
Cuibe Hanımın yolunu kesmifı 

- Olan oldu, nazlanma ıel artık bantalıml 
demiftir, fakat Cazibe Hanım bu tekliflerin hepsini 
bt'I tekilde reddetmiftir, eski dostunun kendisine 
Jlz vermemeıinden mllteeslir olan Faik Ef. bu İfİ 
aorbaLkla halletmek latemiftir •. 

1.orba apk, enelld rece iyiden iyiye kafa}'I 
çektikten HDra ulü Parmakkapıda oturan Cazibe 

Hanımın evine ptmiı •• teklifini tekrarlalDlfbr· 
Cuibe Hanım ,U.e ret cenbı verince Faik kapıJI 
zorlamı7a baılamışbr. Kapı haris aplon omuzlam .. 
lanaaı tahamm81 edememiı •• biraz aonra ardına 
k•dar açılmıtbr. Faik içariye ıirer ahm•ı camı 
çerçiveyi indirmiş, bıçağma aanhmt Ye Cazibe 
Hanımıa lb:erine 70rGm01tiir, vaziyetin vebametiai 
sezen kad n hem kaçmıya hem de baiırmıya bar 
lamqbr. Faik elinde bıçağa olduğu halde kadmı 
bet dakika kadar kovalamı1t Cazibe Hanımı tam 
yakalıyacağı mrada, kaclmm feryadı lberlne J•tltea 
polis memurları tarafından yakaJanmıfbr. Faik 
adliy•ye tealim edUmiştlr. 

Havalar 
Son Günlerde Mütehavvil 

Ve Tehlikelidir 
Son flnlerde baYalar çok 

mltehanil ıitmektedir. Bilbaıaa 
bol ıtinetli Haller halka hannm 
iyi oldata kanaatini vermekte 
ba ,tbdea ilati1ataız laareket 
eclea halk kulda •• kanrucu 
bir ayala bralqmaktachr. Son 
birkaç pde havalar ltleye 
kadar alnetll ,ıtmekte fakat 
blrdeahin kapanmaktadır. Bu 
itibarla allkadar doktorlar bu 
havalann çek tehllkeU oldapna 
ve ballan her zamaadaa d1ade 
lronmmumm icap ettilfnl .a,&e
mektecHrler. 

Kahvelerde 
Üzüm Ve incir 
Verilecek 

lzmlr belediyeli lrahvelerdo 
•• ıuioolarcla çay, kabYe yerine 
halka lz8m, incir, lokum •eriJ. 
meai için bir karar alm1tbr. Bu 
laareketi beyenen tehrimla bele
diyetinin de ayni mahiyette bir 
karar almak lzen oldutu lly· 
lenmektedir. Belediye, ban tet• 
kikatta bulmıduktan aonra bele
diye dairelerine bir tamim ı&n
dererek bu ifin behemehal tat· 
biklai latiyecektir. Ozıı-. incir, 
lokam mllatabaillerinia bir kıamı 
bu makAtla AQ&dolucla muhtelif 
Tıcant odalarnia mtıraçaat •tmlr 
lerdir. Muhtelif ..u&yetlerdeki 
Ticaret oclalan da lteledi1eler 
aeıdinde teıebbU.ler yapacaklar 
•• kah•elerde Wm Ye iacir ... 
rilmeaiai bir taamQI haline aok· 
maya çalıpcakluclır. Bu yaziyet 
laem memleketin keauioi, lae• 
ele balkın 1Jlahatim konayacakt r. 

İpekiş'in 
• 

lstanbul Şubesi 
De Açıldı 

.. lpekif " İll latanbul fUbeaİ
nin kDtat reaml dla meruimle 
Japıhmfbr. Sultanhamammda 23, 
25 •• 26 nu~aralarda açılan 
matua pİJ•aamn en gtııel ve 
ea itlek yerindedir. Ktıbik bir 
tarzda tadil edilen bina iç katlı
dır. Mapuda •i blylk Yitrin 
vardar. Camelrlnlann tanlİm tanı 
ye renklerin lmtiuaaclald ahenk 
mOeıaeıenin 6nlnl b&ytık bir 
kalabalıkla dolclurmuflar. Biaanın 
cepheaine bqtaa bap IÜlrel yuı 
u. mu......... laml yua1mııbr. 
Burada yapalan pıı Iİya tedibab 
,Uzel aldaler yapmaktadır. A"trrca 
pkull l.tikamette lpeldt yu 11nı 
ihtiva eden bir de bDyak fener 
warchr. Bina Ye Yitrinler lpekiı 
kumqlarma llylk bir tekilde 
tertip Ye tanzim edilmiftir. 

Açılma meralimine ptırılan 
davetliler binaana ikinci kabndakl 
bOfede izaz edllmlflerdir. 

Keten Sanayii 
Türk Sermayedarları Bir 
Anonim Şirket Yapacaklar 

Bir Tllrk nrmayedar gnapa 
lstanbulda keten ve kendir una
yiinin inkitafı için mllbim karar
lar almıftır. Bu kararlara pre 
llç bin lira sermayeli bir anouim 
firket yapdacak ft la tıirW. 
yerli keten ve kendir imali .ipa 
faaliyette buluaacakbr. Şirketin 
muma•• alakadar •wmlara 
•erilmiftir. lkbat Veklleti tar .. 
fandu taedik '-dilir edllma faa
li1ete ı•lecektlr. 

Kızıl Aşısı 
Aıılanmayan Talebeler 
Mektebe Abnmayacak 

Mevaim hutalıldarı dolaJllile 
mektepten kızıl ..- tatbik edil-
mifti. Baza talebelerin hlll .... 
lanmadıklanm ağrenen Sdahiye 

M&ddriyeti Maaarif MOd&rlll .. • 
bir tezken pderenk ......... 

Jall taleberin en 7akaa ap iatM
yonlanaa 1evkecl0m..ml '8tı-'ı 
tir. Sıhhiye MOdllrlyetİ, ... kap. 
cb 16ıtermiyen talebelerin .-. 
teplere kabul edilmemelial M 
bilclinniftir • ---
Tavuklara 
• 
işkence 
Yapılıyor Mıı? 

Askeri mtHekaitlerden bir sat 
Tankpuannda tawldana diri 
diri yolunduimıu, taftlklara bi7et 
edildijini 1uayorcla. De. bir 
maharririmis, belediye erktma
daa bir zatia bu lauuatald fik
rini almqtar. Ba ut demittir ki: 

" - Talimatnamede baaa alt 
bir madde yoktur. Y ablUI tali
matname tank kaf..ıerlnla llO
yalı, altlanmn ela çlnkodu 7e
palma11aı, tawldana nlaatm edi
lecek eeklld• lrafe.ı.. dolclaraJ. 
mama11m emrettiibae ... 
bu ifkeaceJi Japanlu elbette 
ceza ıGreceklerdir. Zabıtal Bele
diye memarlva taYUkpalana bu 
hareketini menedecektir.,. 

Dijer taraftan 6jrendijimiu 
göre, tawklann t&ylerl canla 
iken daha kolaJ yolunduju için 
tawakçalar bu ..Ude hanbt 
ediyorlarmıı 1 

~---- A..---~ 

Leh Firmalann 
Müracaati 

Baı Lehli flrmalu hara~at 
• •lraeaat eclerelr Tirkiy 
taku •Nil dalrealnde mal al 
letecllld•lal bUdlrmlflerdL Bu 
•alu •lraeaatlerlal tekit et 
ft Tlrk tacirlerh temu e 
lat.clllderinl bildlr•lflo. cllr. 
tacirlere malOmat Yereeektlr. 

Zahire Borli sın da 
Dla l.tanbula Aaadolt1 •• Tr 

Jadan on 1edl val'OD Ye 10a ~a 
bufdaJ a•lmiıtir. üki .. bir mali 
••• ldloıu bet karat otua bir 
tlmdea Hhlmıtbr. Afyoa &zeri 
hararetli muamele olmaktadır. 
'en •afta ııırfıada altmıı aaa 
afyoa .. blmııbr. Afyon'arıa kil 
780 • 820 kurut araaındadır. Muh 
lif Anupa merkealeri... lhra 
7apılmaktadır. 

Borsada 
Dh 8ol'Ada dlyunu .....,,.bbl 

58,75. he aaadol 48,20, akıiyon a 
dol 2380, Ram.U tlmend feri 
oblll'UJOD ana.tol 42,50 dea mua 
lo ı•••ttGr • 

Hapishanenin T eftifi 
lllcldelumuml Munlaler nden M 

•iddia n Tablbladll En•er Beyi 
tarafmdaa dGa ••plalaaaedo 
bir t.ftlt J•palmıfbr. 

icra ı,ıeri 
t,leria daha kolaJ ft dratle 

taldp eclilebilmai için icra dair• 
lerüKle yeai doe1e dolaplan .,. 
.... 1a,.ım.,ta. v.-. 7 ..... 
icra ....... dol.pi.. ... .. ...................... 
ikmal edildiktea toara llld--'-
amaml Kenan Be,m rlyuetia 
bir içtima yapılacak " icra ....., 
.... .... teri ,..... talri 
lçla Jml karul• Öllaealdır. 

Hamallar KomiSJOnu 
ll&nhal hamaDaldara yenilerial 

tayin için yeni bir lromiayon ter 
idi eclilmitti. 1'ar''JOD bugb 
toplanarak m&nlaal Wıelet•e J•• 
hamallar tayin edecektir. 

Vakii Beraat Etti 
Pnu Re~t Anaaa latlhan• 

7asdıta için lkiacl Ceaa Mahkem• 
llnde muhakeme edilen Vakit sue
teıl beraet etmtıtL Te•r da aak:nP 
daa ıonra bu mabakomere tekrd 
.,......... bu eınada a1111 ruet•l9 
edebi aa1faaıada çakaa Wr tur we 
nal• ~oıa1111il• W. ......... ..,. 
,.,., ..... .... ......... Ba dal 
dan blrletllrlldJk .. • aonra ppal• 
•abakemede Vakit aaaeteıl hakka .. 
da ôeraet kararı yerılmlft r. 

Maarif Müdürü 
Gel(qor 

Şehrimizde yapılacak maarif t 
ldJlta .. kkında v .. aı.t1 ....... 
IHk _.e Ankua,. ıld• Maar 
lıl14trl Ha7du Be1 .-r:•• ...,. 
ket etmiıtlr. llusGa ... i.wule 
l•naeakbr. 

Son Po.t11nın Rnimli Hilci~• si: PtUar O/ti Hw11 Beg Digor Ki: 

/ 

/ / I 
ela I .... O cam• urmalı ha•lu- 1 .... Ve 

lara... tara... 

\ 

/ 
/ 

tabak· ı .... O pelim 
teri ,ok ..... 



•• rgun 

İktısat A1eclisi 
Ve Plan 
"Aleselesi 

Ynk l *~ 
rad d •ek ktasat mecliıi Anka-

a okuz 
un\a ilk Uncu toplanma devre· 
IUnll b lnllzakcresine perfembe 
•it ru •tladı. Meclisin bu devreye 
•llııklllarneıi, geçen senelerdeki 
ça fark~• ruınamelcrinden olduk
de 

1111 
dır. Bu seneki ruzname-

'•tl bt~leket için hayaU ehemmi· 
liıe 111 olan iki esaslı madde 

1 
Çarpınaktadır: 

t"••ll ._ T~rldye'de aanayl naaı l 
2 

1 
' ' ınkiıaf edebilir? 

teıa - Türkiye'de madencilik· 
ttkU tQ iyi bir ıurette lıtifade 

y llladdır? 
r, l l~ıek iktisat mecliıl bu deY
llle~ı:ın~lannda bu iki mllhim 
~._. ~1 rnOzakere edecek, şllp-

lt~ •ıı kararlar verecektir. 
._. •raf edebiliriz ki memlekette 
blf~yl hayat ve hareketi henllz 
lsun lllgıç günlerini yaıamaktadır. 
~ a:b!· beraber yapılan iıler olduk-
... nııtir. Düne kadar memlekette 
"tak b• h d fab 'k ır ayal olarak zanne ilen 

bir talı aları bugtın kurulmuı ve iıler 
t dett· alde görllyoruı. Bu tezahUr-
1 .._ 1 canlılık çoli barizdir. Fakat 

0 ~•le bu kadarla halledilmiı 
iıt ~Y~.1• BugUn her aklı eıenin 
f,~ .~gı yerde, istediği ıekilde 
Rtrt~ a kurma ı, ietihsal yapmatı 
lild~ knnunen yasak edilmiş de
fa~ 1.~ Fakat iktııadr kanunlar 
~. rı • kurmak ve iıletmekte 
-.t:' . bozukluğa kat'iyen ceyaz 
''-ltııyor. Bugün " plan " denilen 
ltk~'." ehemmiyetini bizim de 
Ilı dır etnıcmiı IAzımdır. Türkiye 

'* em\« '-ıcı l ı günden & Une bir sanayi 
ter~ •keti olmak kabiliyetini göta 
~or. 
ltc,~halde aanayi sahasında yapı· 
t,ın ltlerimizi muayyen bir prog
ti),i •ncak umumt iktısadi Ya· 
~ 1 değiıecek olan çerçivHI 
"4t)~ .'1ınak ıaruretini kabul et· 

1Yıa. 

tftQ '1adencilitl de bu arada dO
.._._;•lc lazımdır. Bugtın aabit ol
d,._ Utld memlekette birçok ma· 
~it k dıınarları Yardır. Bunlann 
'-•b 1111lı iıletiliyor, bir k11mında 
~.,:•t durmuıtur, bir lusmı lH 
· ' toprak altındadır. 
~.... iç kısmı bir kül halinde 
•Gr, 11

"'ek, istifade çarelerini ona 
'teıbit etmek, yani plim ba-
Oar •le herhalde IAzımdır. 

&i UlfUnun Mezunu Gençler 
~ l emsil Cemiyeti Yaplllar 

"'llı."lllfüoun ve yllksek tahail 
~lerinden mezun bazı 
~ tarafından '' Halk Temail 
.... ~- )•ti ·ı . b' . 
"~ '·-L!':' namı e yem ır cemı· 
~ ..,IQI edilecektir. Cemiyet 
~~~.~lllanıen amatörlerden mü-
't' ~~lacak ve yakında çalıt

-..,layacakbr. 

->.tı. Grev Bitti 
~•p,, Ceza Mabkemeıinde 
~'"t lllahkum edildikleri için 
~ ,t'•pan ve bu hareketle
~~ olayı hlkim tarıfıudao 
~ .,:·~•ıı verilen .komUniıtler 
it 13 •ı Y•pmıılardı. MahkQm· 
~'"'-ai tOn devaın eden bu açlık 

-., Perıernbe gOnU bırakmı•· h . ... 1\ ınıye başlamıılardır. 

s. tedi Bankası 
''' 

11
'Yi I< d' B '• il OQ d re ı ankaıı Kanunu 

'*ice~lir. l ~rd?nde mer'iyete gi-
11 ' 1nil\ . Cf kıl edilecek sanayi 

lidı-._ n fırndilik K d' B k 
._ '-""" tar f re ı an uı 

" terne)d· a •ndıau idare edilmesi 
ır. 
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[Son Postanın Resimli Makalesi aNefse Hakim Olunuz!D l 

1 - Bir ata bindiğiniz saman 
acımi iseniz, at bunu derhal •ezer. 
A bnızda rahat durmaz Ye blnblr 
tUrlü hu)•aualuk yapar. 

2 - Bir teıebbOıOnde acemtllk 
•B•teren adam da •JDI yıli11ttedlr. 

3 - Bir it• batlamadan, ba1ka• 
larma fikir n hi11l,rlniıı:I kabul ettir· 

Onun korlcaldıtı etrahaa itimat• 
ııa:hk 1ayar. Ve beklenen netice 
avucunuzdan kaçar. 

medın evvel kendlnbe •mntyetlnll 
olmah, nefllniıe hlklm bulunmalı• 
ıınıı. 

• 
·soN TELGRAF HABERLERi 

s. Şükrü Bey Ankara da 
Osmanlı Borçlarına Mukabil 50 Yıl 

Her Sene 700,000 Lira Vereceğiz 
Ankara 8 ( Husuıl ) - Saracoğlu ŞUkrU Bey bu 

sabah şehrimize gelmiı, iıtasiyonda vekil arkadaş· 
larile meb'uslar ve dostları tarafından kartılan· 
mışlardır. 

SaracoğJu ŞUkrU Bey vaki olan beyanatmda 
Osmanlı Ban~asile cereyan eden mUukerat için 

ezcllmle demiıtir ki: 
-Banka ile devam •den müzakerat müıait saha

da cereyan etmektedir. Cümhuriyet merkez ban
kasının mevcudiyet ve hakbrile kabili telif olmı· 
yacak herhangi kayıt ve talep müzakere mevzuu 
bile olamaz. Pariste yapılan borçlar itillfnamesl 
mucibince tediyata 1 haziranda baılıyacağıı. Mu-

kavele 50 ıene için yapılmıştır. 
Tabvilit piyasadan ahmrken ne kadar ucuı 

olursa borç!ta o nisbette az bir zamanda imha edi
lir, takıitler biç değiımiyecek, her ıene Fransız 
frangı olarak yediyüzbin lira ödenecektir. Bu mikarda 
prk şimendiferleri için verilecek ilk takıit, Doyu• 
nu umumiye meclisi masrafı, bankaya verilecek 
komsiyonlar, yeni tahvillerin rnaırafı dahildir. 

Yeni tahvillerin adı kat'i olarak teabit edilmiı 
deiildir. Bunun için 11 Nuvel Obligaayon dö ladet 
tUrk ., adı kabu\ edilmesi ihtimali galiptir. 

aracoğlu ŞilkrO Beyin bugUo borçlar mDıake
ratJ bakkmda izahat Yermeal muhtemeldir. 

~~~~~~~~- ~~~~~~~~-----

.. \ra Kontenjan Listesi Bugün Resmi 
Gazetede intişar Etti 

Ankara, 8 ( Husual ) - Son kontenjan karar• 
namesinin tatbikabnı dDzeltmek Ye kolaylaıtarmak 
üzere ittihaz edilen tedbirler bakkmdaki karar-

(60) ton kontenjan Yerilmiştir. 
Vakit ıazete1inin matbaaıaı içia aıetirttitl kau

çuk •• muıamba bantlar kontenjan harici ithal 
edilecektir. Diş fırçaları ve ecıabanelere ait bazı 
malzemeler için kontenjan verilmiştir. Fillmler ta· 
kaa eıya11 meyanına ithal olunmuıtur. Ruıyadan 25 
damızlak koyun kontenjan harici ithal olunacaktır. 

nameye nazaran rekllm mahiyetinde ve teberru 
auretile gelen ve mukabilinde döviz çıkarılmaa•na 
IUzum olmayan eua ile fabrika Ye imalAthanelerin 
muhtaç bulundukları makine akıamı ve mevadı 
iptidaiye lktısat Veklletinin mUaaadeaile kontenjan 
harici olarak ithal erli ' t: bilecektir. 

Sinema atDdyoau için klnunuıani, 9ubat, mart 

Koçuk tanayi ı tiH Jlarının muhtaç oldukları 
tebe,ir toıu i~in l i defaya mahsuı olmak üzere 

ayları kontenjanına 600 kilo bot filim illve edil· 
mittir. Yeni kararnameye merbut ara kontenjan 
liıteai bugOnkO resmi gazete ile intifar etmiıtir. 

Tavşanlı'da 
Bel Kayışı Yüzünden 

Bir Cinayet Oldu 
Tavşanlı ( Hususi ) - Burada 

bir bel kayışı yüzünden feci bir 
cinayet olmuı. lçağası oğlu lb
rahim mahdumu Arif, Emedik 
oğlu Is maili 61dUrmllştUr. Arif, 
limaili kasatura ile yedi yerinden 
yaralamı,tsr. Katil yakalanarak 
adiyeye teslim edllmiftir. 1ımail 
&IDrken kcndiıini Arifin ~ıırdu-
ğunu ıöylemiıtir. -----Bir' firari Yakalandı 

D:nizli, 7 (A. A) - Bordur 
haplıbanesinden kaçan etkici 
Sarı HQ1eyin jandarmalar tara
fından ölU olarak yakalanmıştır. 

\Millet 
Meclisinde 

Ankara 8 (Huauıt) - Millet 
mecliıinin dOnkft jçtimamda Ma· 
niıa meb'uıu Refik Şevket Beyio 
beynelmilel mukaYelelerdeki un· 
yan ye tarih hakkındaki itirazla· 
rına Hariciye yekW CHap vermİft 
belediye verıi Ye relimleri kanu
nun altıncı madduindeld aparta
man kelimetinla tefair edilip edil
memesi mllnakqa edllmit. neti
cede tefaire mahal o1madıtana 
karar verilmiftlr. 

Mısır Sef r1 
Ankara, 8 ( Huıuat ı - Mıııl' 

elçiai AbdOlmelik Hamaa B. bir 
haftaya kadar meıanlyetle Mıaıra 
llldecektir. 

Milli Müdafaa 
Müsteşarhğa Nazmi Paşa 

Tayin Edildi 
Ankara, 8 ( Huıual ) - MiJll 

Müdafaa Müıteıarı Sedat Paıa 
harita Umum MlldOrlfij'Une, Koe 
lordu kumandanlarından Naımi 
Pqa da Milll Müdafaa MDate
tarlıjına tayin edildiler. 

Yeni Bir Hat 
Ankara, 8 (Huıuat) - SıYaı· 

Erzurum hattının inpıına talip 
ırupa teklif edilmek Dıere Nafıa 
Veklletl bir mukaYele projeai 
hazırlamııtır. Proje buıOnlerde 
fl'UP mUme•ıillerine teYdl oluna
caktır. 

lSTER /NAN, iSTER iNANMA! 
lz1nir ııuctelcri.1de oirudulc: 
04 Burada halk, tramYay, tren t'e vapurlarda birinci 

mevkiler:n kaldarılmaaı taraftarıdır. Hiç kimse birinci 
mevl 1 oakil Yil•ıtaaına rağbet etmemektedir. 

Hlrın ci mevkili trenltorin bombot gidip relrnuinı 

mukabil ikinci arabalar hıncahınç dolmaktAdar. 
Hail nkti yerinde olanlar bile ikinci mnkle bin

mektedirl•r. Birçok Hmtlerln ahaliai t'rketlere mGra
eaatla birlncl me•kil•rhı k•ldmlmuuu latemltlerd.r." 

fSTER iSTER INANM 
... 

Münderecatımızın çoklu
ğundarı dercedilemenıiş
tir. 

Ergani Bakırı 
Dünyanın En Zengin Ha
zinesi Ergani Dağındadır 

Ergani bakar ıirketinde mu
rahhaa aza Malatya meb'uau 
Mahmut Nedim Beyin verdijl 
.malnmata nazaran Ergani daği .. 
rmdakl hazine dUnyanın en zen
gin bakır madenidir. Madenin 
iıletilmeıl memlekete bDyllk fay
dalar getirecektir. Ergani datı.a
da 200 bin ton saf balar vardır. 
1935 le madenin tekrar ifletil
mesine başlanacak -.e tenede 
20 bin ton iıtihsallt yapılacaklar. 

Şarapçılar 
Ankaraya Bir Heyet 

Gönderiyorlar 
Ellerinde fazla ıarap bulunan 

ıarapçıların mallaranı inhisar ida-
resine satmak için Yaki teşebbOa· 
leri fiatta uyuşulamadığından ne-
ticelenmemiştir. Şarapçılar Anka
raya bir heye t göndermekteairler. 

Bir Hile 
Bazı ecnebi vapur kumpanya

lımnm Türklere münbaaır kapu
laj hakkından istifade etmek için 
Tlirk limanlarından aldıktan tüc-
car etyaaının lstanbulda baıka 
bir ecnebi vapura aktarma etmek 
auretile bir hile bulduklan anlanu 
ıılmıı Ye Türk vapurculuğunun 
zararına olan bu hile ehemmiyet
le tetkik edilmiye bqlamlmııtar. 

Şimendiferciler 
Dün Sirkecide Bir Kon

ferans Aktettiler 
Şark ıimendiferleri mGdll.riye

tl binuıada dün Tllrkiyede lıle
yen bOtlln ıimendifer kumpan
yalarından birer mllmeullin ı,.. 
tlrakile bir konferana aktedil
miıtir. Konferanıta tlmendiferl.
re ait meaeleler, bilba11a oto
mobil rekabeti konutulmuıtur. 
Kongre bugUn de de•am ede
cektir. 

Mason Riyaseti 
Türkiye Masonları Ottadı 

Azam muavini Raıit Bey beynel
milel Mason Cemiyeti icra Heyeti 
Reiıliğine intihap edilmiftir. 

Düzce'de Bir Facia 
DDzce ( Hususi ) - Sarıdere 

köyünden muhacir Ahmet dlln 
eyinin önllnde balta ile odun ke-
1erken Birdenbire delirmiı o e .. 
nada yanında bulunan iki yqın
daki oğlunu da kDtOPa llıerin• 
yatırarak keamlıtir. Ba facianm 
tahkikine Müddeiumumilik Yazıyet 
etmlttir. 

Trenlerde Tenzilat 
Ankara, 8 (Huıull) - DeYlet 

Demiryolları 600 kilometreden 
fazla yolculuklarla e11a nakliyab 
için eaa1la bir tenıilit tatbikini 
dlltUnmektedir. BugUa Samaundan 
lıtanbula gitmek için bir fiçUncü 
me'Yki yolcuaunun 30 lira Yermeai 
llzım iken bu ücret 16 uı 17 
liraya inecektir. 

Yeni Liseler 
Ankara, 8 (Hu•uai) - Cenup 

•ilayetleriudeld orla mektep1er
den UçO lise haline ifrat edile
cektir . 



:lM-w.t Muaar•~J 
Bitlis'te Çikolata 
Ve Sinema 
Çok Rağbette 

Bitlia (Huaual) - Kaaabamız
da aon gilnlerdo epey zamandır 
iyi lfİlmekte olan havalar birden
bire bozulmuıtur. Soğuk ve fır
tına ıiddetlidir. Havalann ••ın
mau için berke• kar yatmumı 
bekle.aektedir. 

Kuabamızda, ilk ve ortamek• 
teplerde kooperalip çok taammilm 
etmit. faaliyet ve rekabet art· 
mıfhr. 2 inci llkmektcp en \Sn 
aafta gelmektedir. 

Belediye otel ve gazinoaunda 
tertibab tamamlanan biricik •in ... 
mamıı faaliyete geçmiş çok rağ
bet gBrmlf olan •Mel'un Tali,. 
filminden 10nra •Gece Gültl., 
filmini ptermiftir. Bu rağbet 
arttığı ye ainema kaıancını art• 
tırdığı takdirde kaaabamızda 
elektrik teaiaatı yapılacakbr. 

Son amanlarda kuabada 
çikolata iatihllki çok fazlalar 
mııtır.Muhtelif mağazalar fatanbul· 
daki muhtelif çikolata fabrikaları 
ma•allbaıa ubf:m yedi lahl
Annda tutmaktadırlar. Bir tek 
mağaza bitin fabrikaların ... 
mullbm .. tamamaktaclır. 

Yo • Yo nihayet burada da 
dal budak •almaya başlamıtbr. 
Bu çok mllteammim oyuncağı 
kaaabam za ilk getirten •Ydıınu 
kitap evi. ticaretbaneaidir. 

Maraş'ta 
Yılbaıında Bir Müsamere 

Verildi 
lla'8f ( H.....ı ) - Halk Fa

kuı ldmu kulDbll yılb.pam 
t•'icll için bir mlaamere tertip 
etmitti, mllaamere çok kalabalık 
olmat. temail edilen Canavar 
piyeai pek çok aJklflanllllfbr. 

Edirne Erkek kuallim Mekte-
binin Seyahati 

Edine, .C - Erkek Muallim 
Mektebi izcileri sok gOzel hava-
lara tuad&f eden aenebap tati
linden ı.tifade etmek &zere bu-
f la tetkik teyabatine çıktılar. 
Mualllmlerinln beraberliğinde ve 
mektep muavini Hamdi Beyin 
riyuetindeki bu kafile K1rklan
llne kadar ıidecek geçtikleri Ye 
konakladıkları köylerde koafe
raoılar verecek!erdir. 

Asfalt Şose 
Edirnelileri Çok Sevindirdi 

Edirne ( Huıusi) - lstanbul • 
Edirne ıoaeainin asfalt olarak 
yapılma kararı Edirne'de mem• 
nuniyetle kart lanm ıtır. Bu mem
nuniyeti doğuran yegine ıey fi.e 

meadlfer fiatlerinin pahalı oh11aclur. 
Edirne'deo lıtaobnla kadar Oçüo
cD mevki fiati 4 lira bq kW'Uflur. 
Halb•ki JUID l.tanbul'la Edirne 
ar .. ada itlİJen otoba.ler hem 
bu aawlunu yan fiatinde adam 
tqamakta, •em de claba ..n ai
dip ıelmektedirler. 

Aafalt fOH yapıLnca bu fiatin 
daha ziyade ucuzlayacaf ı, hatta 
eşya aaldiyatrnıa da kamyonlarla 
yapılacağı llmit edilmektedir. 

Orhangazi' de 
Güzel Bir Jandanr • 

Karako'u Yapıldı 
Orhangazi (HuRıl) - Kanal 

k6yftnde inşauna baılanılan jan
danna kanlcolu • k&ylllnftn him
metile tamamlaamııhr. Bu lrar .. 
kol Gemlik • Orbanıı:azi f--' 
Ozerindedir •• büyük bir ehem
miyeti haizdir. 

Karakolun inşuı milnasebetile 
köyler de telefonla kazaya rap
tedilmİJ. bu suretle de kay~erin 
ka.-ba ile irtabab temin oı... 
mutl '•Şimdi Orbaaga&A'de mhhl 
ıeraitı baia bir tewkifhaae iafua 
diitiiDülmektedir. 

ICıllt POSTA 

• 
' 

Denizli'de Ramazan 

Beypazan'nda 
Halk Evi Ve Okuma 

Odaları Açıldı --Be1pazan, (Huauai) - Sabır
sılhlda tqekkillilnll beldeditimlz 
Halk Evi nihayet burada da ter 
kil eclilmit ve ldlpt reami parlak 
merasimle yapalmıttar. Ev tqekkOI 
eder etmez derhal okuma oda
lara apllfbr. Halk okuma odala
rındu çok futa iatifade etmek· 
tedir. Yakında diğer ıubeler ele 
açılacak ve liAn derslerine b ... 
lanacakbr. Memleket a-çlfrl 
Halk Evinde Toplanmıya bqla
mıılardır. Halk Evinin k&tachncla 
7ni kaymab•mıı Rılim Beyia 
btıılk ıapeti seblretmiftir. 

Gemlik Köy rt.ektapleri 
Gemlik, (Huıusl) - Halk Far

kasa kongresinde k6y mekteplo
rioia birer muallim ilAveaile bqer 
•n.fla olmua için tetebbllHtta 
buluaulmuıaa karar verilmiftir. 

Tosya' da 
Bir Adam Kansını Balta 

ile Parçaladı 

T oıya, (Huauat) - Bir hafta 
evnl. Gabeae köyilode toyler 
Grpertici bir cinayet olmUf, bir 
adam kanaım balta ile parçala• 
••ft çocllğuna da 1aralam11br. 

Hadise 16yle olmuıtur: Gece 
,.rı11 k6y halkından Selim oilu 
Ali, m• plerek, qrumakta olan 
kar .. ı Numiyenin batını balta ile 
keamif ve bu meyanda çocutu da 
yanlamqbr. Cinayete ıebep kit· 
kanehi' drr. Katil maznunu, ba 
vahp baraketteo ıonra kasabaya 
ıelerek t..Um olmuttur. 

Adapazarı'nda 

Muhtarlar Okur Yazar
lardan Seçildi 

Adapa:ıan ( Hususi ) - Acla
puarıDlll 31 mahallelinin muhtar 
Ye ihliJU' heyeti intibabab I~ 
ıecede ,.pılmıtbr. Bu • .._. ... 
çilen muhtarlnnn hepsi okur 
yuı.rlardaa iatihap edilmiıtir. 

Cebelibereket'te 
Ezan Türkçe Okunuyor 
Bir At Koıusu Vapıldı 

CeHIH .. rellet pe• ... •I 

Cebelibereket, (Husuai)-Ttrk• 
çe ezan m91kl için cenap hava-

lisine ıeten Slleym•lye camü 
baı milezzini Hafız Kemal Be

Jın mesaisi tlzerine bu havalideki 
blltnn müezzinler Tlrkçe ezan 

okumayı iyiden iyiye 6ğrenmir 
lerdir. Şimdi hOtlW camilerde 

ezan •• kamet Tlrkço okunmak• 
tadır. 

1'. Şahaba b..... fehrimi&· 
de bir at kop8 yapalacakbr. 

Bu kotaya yeril n J8bana hır 
yanlar ittiHk edeceklerdir. 

Erciş'te 

Millet Mekteplerine Git
meyenlerden Ceza Alınıyor 

Ercif, (Hususi) - Hiç okuyup 
yuma bilmeclilderi " 45 J8f1DI 
dolclarmac:laldan halde millet 
mekteplerine den• etmlyealer 
olduğu anlqılmı• Ye banlann 
teıbitine bqlanlnlfbr. H6kQmetin 
emrine muhalefet ederek mWet 
mekteplerine devam etmiyea ba 
kabil 8fbutU iM.- lira para 
cezaa aJınmakt._ bet lira ,.... 
ceza••• v..-,..ı.. de .... 
&lla bapH kom.a. .. tatllı. 

Tokat'ta 
Bir Diı Doktoru Feci 

Eir Kaza Geçirdi --
Tokat, ( Huausl) - Bir HDe

denberi burada ditçilik ya-

pan Mehmet Şevket B. fed bir 
kaza pçirmiştir : 

Mehmet Şevket Bey bir ka
zanda aun'i dit kaynabrken 
kıuaıa tazyik dereceli maayyen 
haddini geçmiı ve kazan lnfillk 
ederek yerinden f.rhyan ka!>ak 
M.hmet Şevket Beyin alnına 
çarplDlfbr. Bqıodan ehemmiyetli 
aurett~ yaralanan ditçi bu ucle-

menln teairi ile bayalmıı ve oda
nın ortasına yıkılırken ba aefer-

de bqı arka taraftan ortada 
duran olan sobaya çarpmııtar. 

lnfil&k Hsine yelifenler Meh
met ~ vket Beyi baygın dltftllill 
yerden kaldırrnıtlar ve butaneye 
naklebnitlerdir. 

Afyon'da 
Ramazanda Top Yerine 

Düdük Ötecek 

Afyon ( Huauıl ) - Şehrimi• 
belediyen, her 1eae ramuaada 
top murah olarak 300 • 350 lira 
"rditi için, ba ma...ı. kurtar
mayı dll.OamDfhr. Ba haauta 
Japılan müzakere netlc:elİllde 
elektrik didip aiparifİDe karar 
Yerilmİf tlr. 

Düdllk ( Hıdarbk ) daiıadald 
1angın kaleaiae konacaktır. 

DOdlltlln lalmlbdeld baJ!a
ma kadar yetiımeal muhtemeldir. 

Burhaniye' de 
Dört KaçakÇJ Yakalandı 

Burhaniye, (HulUll) - Burada 
enelki alla dart kaçakçı yaka
lanmaflır. Y apalan bir araıtırma 
netieeainde kahYecl Seyit Ahmet, 
Kadir, deB Hllleyin otlu Mehmet 
kahweci Ahmet iamlade olan ba 
dlrt kapkıı da yedi kilo kaçak 
tlttın ve Jla oa Mr defter ılaara 
kAiacla .......... 

llctısol 

Zeytinyağ/arımı 
zın Müşterisi 
Niçin Azdır? 

Bir zeytinyağı m6tehU1111 
zeytinyağı iatibaalAbndaki en 
israfını ıöylo taavir ediyon 
tin taneleri ııkıldaldan za 
içlerindeki kurtlar da bera 
aıkılmakta ve çakan uzvi mad 
ler zeytinyağının içinde kaim 
tadır. Bunun için zeytinyap ki 
ler ve f.çdar içinde tortulara di 
çlSkmek tlzere birçok aylar, k 
di haline bırakılır. Ba mBd 
zarfında seytioyatnaın ~erisl 
pek kOUiyetli miktarda bala 
mevaddı uzviyenin teairile taha 
mOr \ukua gelerek J•i acı 
maya •e clqilqmiye bqlar. 

Bunun için: 
ı - Bwm tue r•tlan 

makbul detildir. 
2 - Ozerioden vakit pçio 

acayarak kıymeti aabr. 
3 - Satmakta •llfkll 

teaadllf ederiz. 
4 - Derhal 1ablama. 
5 - Bir ,.. Mba ,. 

enafa bir ıDn aoara detifir. 
6 - Taahhllt edilen al 

neye ıare ze1tioyaja vcsrm• 
imklnı yoktur. 

7 - Şiıelerle uttrtıaıs u 
bir mOddet sonra fiteoin dibin 
t@rtular g6rolllr. Derhal J• 
kıymeti dllpr. 

Y ajlan atlzmelc içia kipi 
•• fıçdara ta11mak mecburiy 
tiadea dolayı birçok amo!e y 
miyeal Yerilir. 

9 - Taıımak '9 ıb 
esoasanda yailann bir k.ama 1 
lere cl6kftlerek zayi olur. 

10 - Y •tbaneoia içerili 
kirli •• ltrenç kokulu bir 
alarak maha aefueti ve leoe 
kaybolur. Velhasıl &V•~·me.1~ 
yüzünden bin turla aarar •• 
,.. 1•t mnstab.ilinia bAflDcla 

Halbuki modern teknik 
hizath tasirbanecle baaludan 
kan yatlar derhal ( ipenaa · 
makineainden pçlrilerek Ja 
rın içeriainde bulunan ~.., ... 
maddeler ve tortular derhal 
nlıp ıayet temb ambalaj 
kaplarla piyaıaya eevkolun 
Modern veaait yatJan Nuh de 
rinde olduğu lfibi kllplerde be 
letmiye lllıum glrmeL Biıim i 
lstanbul' a kadar tatla zeytiny 
ıe>ndermek mDmklla olma 
halde latanbul'daa Jarony•' 
kadar aayet temİa Ye boml 
dan zeytinyaiı ghderi.mekted 

Büyük Deniz 
Kuvvetleri 

L 

Amerikan dooanma11nıa m 
takbel bir harp için hazır bul 
mac'ı}ına da:r son lama ela 
takım iddialar ileri ~ör&&.m 
tilr. Amerikan konl reel 
efklri umumiyealaiıı bu id 
alar karıısında du1d..P heye 
üzerine Amerikan Balarire N 
Mister Adamı bir ra or taaı 
mine memur edilmif ve bu ra 
bazırlanmııtar. M. Ada1111111 
rine ılre Amerikan donanm 
Londra ve Vafinfton konfera 
lanndaa alınan .. ııhiyet d · 
ainde takYiye eclilmemiıtir. h 
bu~ll yaziyete a lre, bu b• 
ıalaba da mtımkln alrtın:nelll 
tedir. Elyevm Amerikamn hat 
iftirake haur bir va~iyette 1 
harp ıemiıi •ard!r. Lgilte~ 
donanma11 iae 181 harp gem• 
den mOrekkeptfr. Buna muk 
Japonyanın elinde 2 la harp 
miai vardar. Ameriluo doa 
aman bu vaziyette kalmaıu, b 
teokihabnın daima dooaaınıa -!' 
hinde yapılmış olma dır.Ame 
bu vaziyeti derhal tiı ıah8 ıeç 
lblmıeldiii kanaatiod•diı'. 
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Siyaset Alemi BABİCI TELGRAFLAR '( ----- _..., 
Gönül işleri l 

J 

J,.an'da 
Sessiz Geçen 

._ __________________________________ .• Erkek Mi 

Uzak Şark'ta Son Derece Kadın Mı . 
Bir lsti&a 

ln,ııter './ı ' 
Attrto .. p 1 Ilı ran araıında ~ıkan 
lafa"" lr •rı · J•n petrol tlrketi ihtl• 
diter -~-.. lraada Hı.la ı•~• s,,,

1 
• bir blcllH takip etti: 

B 1 Daha Güzeldir? 
Şiddetli Bir Harp aş ıyor karü7~:e:u~ua::~,:':.°°~"·~ 

•I daha sDzeldir, kadıa mıl 

fııı lfl ~n Timuartaı Hanıa lıti• 
dı1111 " daba l'IH batan, bltthl 
''-ti r •llkadar HH bla ltlr .... 
a.llf~reeede •uk .. b ar.aaada b• 
tıb.ı 

1 
faal• dikkat a1anchrmama11 

doıt f, •rılabilir. Fakat komtu •• 
htl " l'nn, ıiyHt mHkll Y• faalf• 
il lal otıtalllldaa b• bldlıeala huıu• rilll ......... ,,.tı • .,d.,. 
"deeı "~la' Haa. rHml n•yetle 
... • bır ıua1 aaıırandan batk• 
tt şl "•li.dL Fakat oau tanı1anlar 
1ı&·111 b ltıaa Han aesdindekl meY. 
ft•ifi ~-ler, lranın ıaiJHI H lktaaadl ..... ı" • bU1ull W, teılrt oldutuau 

'fl •der!er. 
~-11rtat Haa, ltaa allkalan 
~ la 1• R.aala.1da ,.ıu. Wr mon .... •u . •llnde idL Oa•• t•alr .. tef •i· 
llr~ı"' lran it •llalm t•tebbill• 

1 ıtfı 
D - kapltalaa7oalana lltyı. 
~ •tletler, ba balalat• lranıa lddla
lerd ' lcabtd •• bakkaaı teı:lm etmlr 

''• 
,,, .. 2 Harici ticaretin lnhlaar ıltlna ....... 
•ttt~u- 1.:-• p~ruıaıa albn'a iltinat 

B llleı .. 
lıi, 8 ber lkl teıebblı te munffak 
._. lletiee .. rmemlttlr. Maamaflb 
~bı ticaretin inblNr altına alınmak 
~il' Gıü Ye bu tetebbilala Timartat 
lto. 111 teılrile yapı,....., onun Mo .. 
llli: Pr•n•lplu:nl tercih eder bir 
lı. ' ıah\bi oldupau me1dana çı• 
ıııı ~-·~tır. işte bu ııradadır ki AngJo 
...;'••yan'ın 1enelik aldabaı ke .. 
..... lı lraa biltçealnla ıarııldıta 
teı •leıi me1dana çıkmıf Ye muka• 
l•.ı' fcıhediıerek basıünkO ndyet 
l~'i, o.unmu ıtur. Timurtaı Han'ın, 
oı._ akabinde iıtıf.aya mecbur 
dot "" an attıtımıı Hbeplerd.en 
ıııt:''' lran ıiyaaetinde, meaaıl in· 
~'.ere yakınlatm• C1ahiyetinde bir 
--.lflklilc oo}urmaaıaı beldctebi.ir. 

Şanıbaykavaa. 7 - iyi ma
ltlmat alan ecnebi mahafilin mD
taleuana ı&re, Çi11 'in ıimal ıa.. 
mında pek yakında ton derece 
tiddetli muharebeler wkubu:a
cakt.r. Burada elyeYm aiti bindea 
fazla Japon askeri vardır.Çinliler, 
Japon hlıcumlanna kartı m&tbiı 
ıurette mukavemet etmiye karar 
vermiılerdir. Buradaki loıiliıler 
endiıe içindedir. Çia kanetleri 
Japonlara karp Jlr&mek lçia 
emir bekliyorlar. 

Şaoıhay, 7 - lnıOtere 1efa
reti lnıiliı menafiinl tehdit ede
cek hareketlerden içtinap eclil
meıi hususunda Çla •• Japoa 
bUk4metlerine birer nota Yer
miıtir. 

CeneYre, 7 - Nanldn hDkl
meU milletler cemiyetine, Şang
baykuvan' da wkubulan •on bidi
seler hakkanda maldmat yermiıtir. 
Bu malOmata gire, Japonlar bu
rada biJhebep kanh hadiseler 
çıkarm11lar, aıker aevketmiıler, 
bu havaliyi zaptetmek makaadile 
Çinlilere oltimatom •ermiılerdir. 
Bir aralık tehrin cenup kapasa 
cihetine şiddetli bir Japon yayhm 
ateıi yapılmıt. mnteakiben ıiddetll 
bir Japon taarruzu baılamıı ve 
neticede Şangbaykuvan şehri 
Japonlann eline g~çmiştir. 

Berlin, 1 - Meçhul birtakım 
kimseler burada bir Japon lokan• 
tas nın camlarım yere indirmit
lerdir. 

SOre1ya 

l'. Amerika' da Grşova'da 
G;;,.ültüler işsizlerin 

\l 
--~ "toYa, 7 - Telefon fabrika• 1'.T- • l • 
~ol nr:lea ameleler fabrikaya ıvumayış erı 
~. ek iatememl lwr, banan Gıe- Nevyork, 7 _ Elyevm bOtlln 
tltll Polia mildabaluiae lüıum 
•c1111111'1ıGt Ye baıı klm1eler teYklf Amerikada ltsizlerin adedi 11 

'( ltlr. buçuk milyon kitiyl bulmuıtur. 
'"'ı.'cf11•D mu1adem• netice1inde Yeni Cnmbur Raisi M. Ruzvelt, t'•••-- eıa iki kiti 4'mll" bet kiti ~-ıfbr. mennp olduğu fırkanın erfclnile 

.. Yananistanda Zelzele bir içtima halinde glrlltilrken bir 
'-•4:~"a. 7 _ Goloe .,. T aalyada kaıım ifsizler biaanıa lntlnde ntl-
s,tıl liri ıeI1ele WıHdilmiıtlr. mayiı J•pmıflar, poU. nDmayif-
~-t yoktu·. çileri gnçllikle dağıtmııt r. 

llllliillm TEFRiKA NUMARASI: 48 

CBPBB GERİSİ 
"MiLLi ROi\lAN,, 

Muhaniri: Barht111 Caldl 

...._ ~ Şimdi pap ile konuttum. 
~ •eraaif! 
~... F anık ı•oc kadının 
~dik tlardu. G6zlerl 

Ne diyoraua. Pq•J• b•n
'iıl babaettial 

~:' ?abil 1 1.tifam 7u1mıf, 
~1Pertenbeye Berline side-

~"-'-ta Faruk ayaklarını tid-
,.,. Yardus 

' Cıt•IJecetl• I 
' l.irı 
;- Citaaiyecejill I 
~ :.:-~ erklpaharp 11ldır1111 
hk~dq fırladı. Antrede ua-

~ ~ RiJ1Dedea eline ala· 
eaq._ ele aibl aparhmandaa 

" o.. .... b .. 
lellfi u •kıam erken Yapur· 

clltctt ki evdekileri okadar ıevin· 
"''1L• 1&ılerinde hllA b' ll "' •1ad' ır g n 

lfO 'bulutlan dai ima-

ynn Narin bile neıelendl. KocHı 
bakkıada duydukl.nna tamamile 
inaamakla beraber o clakika içia 
wu muam pmek ibtiyaca• 
duyda. 

BiDbaıı F arak ta Ht•liJdL 
- Eh çocuklar, diyordu. 

Ha1cli hazırlanın, bakalım. Bu 
•fer bizim yolculuk eepbeyel 

Ba baberı harp dem ya111an 
ba asker yu•••nda biç te heye
can uyaachrmadt. (Narin) daha 
evleadiiinin y bnda batfıyan bu 
ıefeberlite ahtmıfll. Sonra cephe 
artık cephe l'eriainden daha çok 
ıımrapb değildi. Memleketin ba
vasmı dolduran sık ab muharebe 
ile allkHı olmıyaa en aakin kl
t•lere bile, zehirli bir nef..,. gibi 
nlifuı etmişti. 

Bin batı Faruk verdiği haberin 
hakikat olduğunu anlatmak içın 
ilive etti: 

- Hem de bu sefer harp 
bitme} ince döomiyeceiim 1 

81"8 aoblllarMda Kaw ... ar 
Bir mftd4-ttlr SofJa ıokaklanada llakedon1a ibtilllcileri ara11nda kaola 

kavplar oturor.Geoea hafta Jbkeclon1a komltecllerlndıta M.kaylof t:ı.raftaTları 
Jnrabn ıararı .anoade Protoprof taraftarlarından birini öldflrmoıterdl. Bun• 
dan bir hafta ıonra da Protogerof taraftarları Jılikaylofu 8ldllrd01er. Bu 11.Gna• 
aebetlı Sokaklarında Ud komite aıuı aruında ıll&bh mtllademeler oldu. 
Pollı muharipleri gaobal Ut datıttı, reamlaılı, bu kavgadan bir aahoeyl 
göıtermektedir. ----------- ------ - -----------

Almanya' da Hitler Yeni 
işler Peşinde Dola.şıyor 
Bir Hitlerciyi Bıçakla Öldürdüler 
Berlin, 7 - Sab.k Başvekil tai nazarlarına temas bile edilm .. 

Fon Paı:en lle Hitler, evvelki miı olduğu tasrih olunmaktadır. 
gllnkn ınlllAkatlarma dair müıte· Bresliv, 7 - Soıyaliat genç-
rek bir tebliğ neıretmiflerdir. Bu lerle siyasi rakipleri arasmda vu• 
tebliğde, aralanndaki mllkilemc- kua gelen tiddetli bir arbede 
nin bl\yük ve mntt'1hit siyas1 bir esnaa nda sosyal demokratlardan 
milll ceph• tefkili imkAıılan bak• • yani Hitlercilerdea • birıai kal-
kında cereyan etmif ve timdiki bine yemit olduiu bir bıçak dar-
kabine hakkındaki mntekabil nok· beadle telef olmuıtur. 

İngiliz 
~~------------· ... ----------~-~ 

Müstemlikesinde 
Buhran 

Le Ka , 7 llctlıadl ve 
mali bubranıa tealrile Ce"ubl A!rl· 
kada yazlyet ,ttfide S•rafnle .. mi~tir. 
Umumiyetle pek JMuada bir k•l.ine 
bubraGı vuku• ~elecejl nnnedll· 
mekted:r. 

lsviçred1 Çay Ve Kahve 
Bern 7 - Çay •• y\yenln 

gümruk resmi teıyit edllmı,..,.. 

" Narin " nio yüzünde telif 
eserleri g6rfilm0yordu. Fakat 
ıimdi kocasın• daha sıcak bir 
Revıi ile sokuldu: 

- Tabil yine kararglbta kal-
mak ıartile deail mi Faruk? 

- Bilinmeıki, muharebe bu 

yavrum! 
Annesi onu teskin etmek 

imler ıibi: 
- Erklnı harplerin yeri niha-

yet farka karar~lhıdar. Bilmez 
miyim. Geçen ı&n Cavit Pata
nın kızı .aylDyordu. 

Binbaıı Faruk takalaıta: 
- Canım efendim. ••ker 

itlerini artık hammlardanmı Gğre
necefiz. Bu akıam ne var baka· 
hm. Canım 6yle Çerkeı tavuiu 

iıtiyorki! 
Genç erkin• harp kat'J kara· 

tını y~miıti. ( Ziıka ) maceraua
daa sonra işe Dilruba Hanamm 
da karıtm .sı onu b r~ l.ınd rmıya 
klfi ielmiıtl. 

Şüphe yok ki harp devri 
nazariarı nzer'inde kuv•etli bir 
nüfuzu olan bu ·kadın paıadan, 
onu eski yazifesinde b1rakacağı 
vadini almı~t • Askeri vazifesine 
böyle iki kadın parmağ nın . ka· 
r .ıması bütün gururunu ateılıyor• 
du. Biri onun ıafotından iıtifnde 

At/antik 
Vapuru 
Yangını 

Parl" 7 - Atlantlk •apurunun 
J•nmaaı hakkındaki tahkikat denm 
edıyor. Ya ... ının hakiki ıebebi he• 
nilz aa1atılmamışbr. Vapur, bir iske
let halin Je Şerburg limanına ıretl• 
rilmift r. Orada karaya oturtulacak 
ıoora muayene edilerek facianın 
ıebebl aratbrılacakbr. 

etmiıti. Bu da onu tamir etmek 
fikrile ip bllablltlba karııtumııta. 

Halbuki genç erkim harp 
aıkerlik iflerinde b&yle tav•iye 
iltimu ıibi ıeylere çok kızardı. 
Oğullara askere giden bazı kona• 
ıu kadıolar ondan yardı• iste
mek için qeldiklerl vakit blHDD 
vatanperverlik tallkati galeyana 
gelir. Blyle memleket daYUıada 
herk•I• aldıtı vazifeJi yapma11 
Yİc:dan borca, ntan borca olda
tnu i9pata çalıf1rda. 

Halbuki timdi papnın yaaı .. 
da, cazibeai ilııa alziloll ıeçirten 
hafif bir kaclii~D tef aat clila
mit waziyetioe ıiriyordu. 

Binbaı Faruk bunu doınn· 
dnkçe çıldıracak fibi oluyor : 

- Bu iti ancak cephe paklar! 

diyordu. 
O aktam bu asker aileainin 

ıofraaı pek ıenlikli oldu. Babası· 
nan kucai odan inmek istemiyen 
cengiz bu ıenliğin yeglne mem• 
baı idi. Genç, ihtiyar herkes 

onunla meıguldft. 
Genç erkAnı harbin emre 

amade çantalaranda· değitiklik 
yapıldı. Avrupa seyahatine ait 
IOks eşya çıkarıld , yerlerine 
ce bede lAıımgelen ıeyler yer
leıtirildi. 

Tabii lqekkllln itibarile erkek 
daha bedii bir ınzellije maliktir. 
Spor aarmO., iyi terbiye edilmif 
bir erkek vllcudu, her zaman bir 
kadın •llcuduodaa daha ahenk• 
dardar. Kadamo ıöpll, çocuk 
doğurduktan aonra beli vücu
dunda çirld:ı çılnnblar vtıcude 

ıetirir. Erkek ıDzelliiinl mu
bafaza eder, kadın .Ucudl\ bo
ıulmuya mabkOmdur. Onun içi .. 
dir ki beykelbraflar, erkek •D
catlanm aıı 'at aoktuuadan daba 
allzel bulurlar. 

* At!ana'dı A. Nail Beye• 
Kendinden bOy&k kızla eYle

nenler nadiren mea'at olmuşları. 
dır. Çtınkl e•lendikten sonra 
kadın çabuk .Orper ve ihtiyarlar. 
Erkek ıeoçliğini ve gUzelliiiol 
muhafaza eder. Bu fark Jerbal 
arada bir geçimıiıliie ıebep olur. 
ihtiyatlı bulunmanızı tavıiye ederim. 

* Uzunköpru'de S. H. Hanıma: 
Gnzel bir kadın her vakıt 

kocasını kendisile meşgul edebilir. 
Kocanız hariçte vakit geçiri

yora:ı, aiıe ve çocuklanna ehem
miyet •ermiyorsa bu ıizin kusuru
nuzdur. Onu evde meıgul etmeyi 
bilmiyorsunuz demektir. Bu zih· 
niyetinizi bırakmız ve -onu evde 
tutacak çarelere baş vurunuz. 
Bir insan parayı ne kadar çok 
severse sevsin, kansım •e çocuk• 
lar1nı lllzurnsuz yere ihmal etmes. 

* Fılyu&a Ş. N. Beye: 
Madam ki babsettifinis kg 

flmdi oifanh değildir. Annenid 
kandınp reamea müracaat edinia 
Ye kızı isteyiniz. Vermezlene ne 
kaybedenini&? 

• Zooguldakta O. A. Hanıma: 
Mektubunuza dercetmekte ma

zuruz. Bu suretle birbirlerini buJ. 
muf kimıeler arasında aı.ea'ut 
olanlar yoktur. Biz de bir bedbaht' 
çift yaratmaya Yeaile olmak ilte-
meyiz. 

i ANIMTEVZE 

Ertesi gOn liğle vapurile 1.
tan bula inen binbaıı Faruk Na
rini &perken : 

- Bu aqam kat'ı haber var, 
dedi. OıtUmOyonun ya 1 

- Hayır 1 
Ve ayrddalar. 

Narin bu haberden hiç tel .. 
etmemiıti. Hatta memnun bile 
olmuştu. O kocaaın.n (Berlin) 
Hyahatlerinl daha tehlikeli 
baluyordu. Genç kadın maal
k8rl8 tırnaklann nikelli kurp111-
lardan daha tehlikeli olduğunu 
biliyordu. Ve nihayet koca•ının 
cepheye fidlP, hayatındaki me1-
ut ıUk6net •• emniyeti altllat 
eden fU Maçk• macara11na da 
nihayet vermiı olacwkt1. 

* O gön ErkAaı Harbi1• daire-
sinde, kalemi mabaaı mDd8rftn8n 
odaıında Yakit geçiren Binbqı 
Faruk mDracaataadan bir ... 
ç kmadıiını anladı. Paıa onaa 
g6rmek istemiyordu. 

Genç adam arkadaşlarile bu
nu hiç konuımadığı için deret• 
leıemiyordu da... Saat d5rde 
doğru hatmna Dilrllba Hanıma 
t~lefon etmek geldi. 

{ Ar aaı vaı.t ) 



.. , L.I Dünya H&lisfleri 
>ı r 
·Hitler 
Ağlamış Mı, 
Ağlamamış Mı? 

Alman Milli Soıyaliıt Fırkau
Almangagı nın lideri Hitlerle 

baılıca muavını 
•ııal Eden Jorj Straıserin 

Bir M11s11lt1 arua fena bllde 
aç.leh •• Strauer bir mlddet 
evvel fırkadan çeklldL bk sa
manlar, partinin umumi kadroıa 
lzerlnde b&jllk bir tealr 1apau-
1acaia nnnolunan bu bldiae, 
fimdi, belki de Milb Soıyaliat 
Fı.ıkuıada bir ikilik haaule ıe
tirecek. Ç&akl iki taraf 1n biribi
rlne kUfı lmllandıjl liaan o 
derece ıeı. Ba m&a.-kqa, 
bir mldtlet enel Strauer'ia 
Kara C.pbe Wmll put .. 
.. ,....... bir .. 1ıa1ec1-
tlojmQflnr. strawt•e tire. Hit
ler, farka lçtimamda Strauer'le 
aralannda •n•ıpmamubk blm 
olmua11t' aa clolaJI Straaer'iD 
farkada aJnlmak lltedifinl ha
ber •erirken aiJa1111Ja bqlama" 
enua ıh yqlanna, farka asa-
11ndaa •e Raybittaı Meclili Reisi 
G6rinı iftirak etmlt. farka amaml 
kltibl Frib ta elinde mencliU• 
aklerlDI kapıJOrmUf. 

M. Frik'ID kerdql kara cephe 
ıaıeteıine bir tekzip mektuba 
ılııdererek ıuetede 1azaldıtı ıibl 
ba atlama bldiaelİDİD gayri •arit 
oldutuna bilclirmiıtlr. Fakat Jorj 
Straner bu mektuba dercetme
melde kalmamift hldbeye phit 
bluunan 20 den fazla Soıyaliat 
meb'uıun bunu 16zlerlle ıardOk· 
lerini kay't •• herıtın ıazetede 
bu aahneyi taavir eden bir 1an 
buluoacaiını haber Yermiıtir. Bu
aun llzerine M. Frilr, Jorj Strauer 
aleyhine mahkemeye mtlracaat 
etmiftir. Şimdi bOUln Almanya, 
lkbaacb darhjl, lillhlar mliaaY .. 
tını, tamirat borçlanm falan uut
m111t bilmek btiyor: 

Hitlerle arkadqlarİ Jorj Stru
eer'ia farkaclaa çekilmeai ll&eriae 
atlaclalar IDlt atlamadılar au 1 

* ıDsill• hlklmlerl ltedenberl 
orijinal kararlar •ermekle 

Dtu1ıllı• manaftarlar. 811-
aaa Hbebi, la,uı. 

11" 11"""111& t hlkimlerinin •e 
le.aran inam. aclliyetlala 

kitabi olmaktan d1ade lrf " 
Adeti daima nazan dikkate alma
.. c1aa Deri ıellyor. Bundaa bir 
Wta kadar enel Londra ah 
mahkeme?eriaden blfiniD b!r mll
auebetle verdili karar, bu ha
auta bir orijinalite nllmuneai acl
dolaaabilir. MeHle fUdur ı 

Oç ıenç im, .. hrln maruf 
dam ..ıoalar.aclaa birine sltmlt
ler. O akta• çok keyifli imitler. 
clau edip ejlealrku bir laayla 
ılrlltl yapm·t. diter m&fterUerl 
nlaataıa etmifler. Daaa aalonaaa 
t•keclerlerku de •)'Dl ılirtlltllye 
clevam ettllderl için mllfterilel'
du bir kıama ltiru etmİJ• b.,. 
lamıflar, diler bir kuma ıenç 
kadana tarafım iltizam etmif. 
Arada olduk~ tlddetli bir arbe
de olmuft ubıta ıenç kızlan 
mahkemeye ••mit •• hlkim her 
birini onar lnsiliz ıilinl para 
cezuana mahk6m etmif. Aynca, 
amuml, ha.ut her hanıi bir top
lanb da alb •1 mllddetle daaa 
etmekten de meneylemif. Fakat 
bu mahrumiyet karan llUll tat
bik edilecek? Ba imla aabita 
aeuretl albacla mı Jqayacaldar. 
1-!Akim, karanacl-. IMma lpnt 
• ,,JcmemiftV. 

BORÇLU VE ALACAKLI ... 
Kari Mektupları 

İcr& Daireleri Önünde Dur- Auakapılılar 
d D•• •• D ) ) Lamba lstigorl ma an onup o aşan ar IÖD:~!:·~aı:Gı:::D.:.1:kd 

· lmİf .. biz lıtaubulun bir kıyıc 

Elinde Senet Veya lıimı Olan Alacaklı- ::::~;~~=~~~:!· 
B O•• d E • ç k v ılıOnden uzak kahyonız. 

lar Hemen ir eme mn ı anr e... ...!:!~'! :.:,: ·:::: 
hiçbir kazancı ot mızda kıpa ba aofuk çam Uıun tq korfı. 

dorda kon......
lar: 

madajlnı fgaıter- ıecelerinde aıllfklll olan. 1 
ıe Ye tahkikat yllrllmek oı.. iyi, umu 

- MllrGnet neticesbJe ba ki bir adım ilerisl aeçllemi 
Hamml. Kuzum, 
ıa Aatine bir 
bakaftr.. bi&im 
IJdadi n&IDUI fit
ti ıalibL .. 

lddiua Abit t• elle tutulacak kadar koya 
ela, icra )'İne hkta evlerlmizia kap•nı ar 
clurmu. Alacak- mecburl1etiDde latlı1oru. 
luun talebi &zeri- eklilditlmizla nuan itiban 
ae borçluan ha- ... beladi1e19 k.,.. m111· Ml!llJ 
,.baı kuuclıjl Ljamlla lll'tbracakbr. ••••••••• 

- Sea ne 
beldi1omm n1de?. 

...balar 1DCe- A7abpa, Blardllll .._......, 

.;.I ·-- Kadri o. ••• 
- o., .... 

manma beldi· 

.. ..... .,..,... 
11n11r. Usta Baklerorlar 

Joram. Azacak 
maameleal kalc:la. 
Onu da bitinem, 
bir parayı almua 
kahrl 

Haatabkh bir 

Ş.,et~a, 
mal be1anna
mal YvclikteD 
aonra bir yerde 
cahtmıya b ..... 
...... bmcanıD 
miktaruu Yakit 

lhtiıar, aopuına icra ....... .._ ...... 11a,a1r lmpıll• ......... pçirmeclen laa1a 
clayanmıt. etrJmclaldlen dert 1 ' bildlrml1• mecbar: tutulur. Bildir-
Janıyor: Y. mediif takdirde JİDe mu'uldllr. 

- Aklıma mra ahbap ha- Cezaya çarpalar. 
celi bitirdik!, elinle •er, IOara lcramn bir ele lflla aflaul 
kapı kapı dolaııp hakkım arL.. nrc:lar. Hilen Yeya takairll iflh, 

Bqına namu bezi lrtmil1t cezai mea'uliyetl muciptir. Adi 
alyah yeldirmeli hanım, cevap mllfliain ile 1adoce lflhuaa bllk• 
•erdi: molunur. 

- Ah, ıorma •• billder efendL. yeni icra kanununda alacaklar 
bizimki de lyle.. hep g6n0J nza- için çok mtıaait maddeler vardır. 
ıile, aeve aeve YerdiktL Sanyer- Bunlar'n baıında haczi ibtiyaU 
deki evin ağzı dili olaa da a6yle- ıelir. Eaki kanunda ihtiyaU haczi 
.... azma yalvar 1akar olmuılar- birkaç atin ••.elden borçlu7a 
cL ?.. Eb dedim, fimdilik bana laaber Yermek aauldenclL Borçlu, 
parama IOzumu yok. Bende dur.. tabii ba ihbarnameyi abr alma, 
cajına ftnln lizc:le dunun... DUi ..,... haciz memarlan gel-

Senet Hpet J•pıldı da budala meden bir tarafa ıizlerdL Yeal 
kan, bir kere bakmadım .. herkesi kananda ihtiyaU hacizler, ani oı .. 
kendim ıibi bilirim. YUrekti• .. nk J&pılıyor. Borçla malından 
n.k tem=· .. !-. d ... Ol la lalr çlp bile bçaramıyor. Eakial r- -uu: • .,.,.. 11.&reeın •• ... 

ıibl a7larca, 1enelerce ıllrea 
lnaanm alacau içinde dem .. 

mlfler teftkkelL.. Kadın iç aJ 
10ma, dayatmu ma bana ? .. 

laanolaan, llecetim habnma 
ıellrdi de bu ıelmeıdi. Namazuı
cla, apteatiado iuanlar.. Batluı 
HCcadedea kalkmaz. Hak bakalı 
Jlyecelderial D• bileyim ... 

Uzatmayam biltder EfendL. 
Biz dllftllk mahkeme kapalanna.. 
ilkin lnkAra kalktılar. Senet, ıab
tedir, dediler. Şahit lapat claYayı 
kazandık.. 

Kadmcap b61le içini, cbpm 
boplbrkea, tizleri de kapıclan 
aynlmıyorda. Koltap albada bir 
ılrl kAtatla ba bpaclaa ,ırip 
pkaalara bakıp bakıp llyleai1or: 

Na.a bprar ?.. icra maameleleriae arbk rutla-
• • • • • DU)'oral. Hakkım uama11D1 Ye 
- Mabmat Pqa'da ı ınd.. takip etme.ıal bilen bir adam. 

lilde phfayormaf.. ,ırmı cl&t 1Ut içinde alacap 
- mcll n• yapacatıı1 tahsil ıdhuına ıetirebDir. 
- Sen ip bana barak.. Mlracaat edecek 1erl bUiDl-
Bu atırGltlll ulmeler aruında 1..ıen diyecetim JOL 

tuıdak bir awkat ıöıllme 
UittL Onan icra itlerile fazla 
meııuJ oldupa bildifim için 
kendiahadea biraa izahat iatedim: 

- Fanedinb ki birinde ala· 
cajlm Yar. Ne yapmalı Jım 1 

Anlıttı ı 

Eakidea icra clolab1, bir ani 
pyya kupıa ldL Aradıj'ama do.o 
1ayı alnlerc. bulamadaf ıma ma
Adan maaaya, haftalarca, aylar
ca, laatta HDeleree ıllrilkleadip 
DİZ olurdu.,, 

- Muamele 

- Yeni kanan, icra aafbasını 
p1et baait Wr hl e ıetirdL 
Elinde bir Noter aenecll, 7abut 
bir m abkeme Olma olan alacakll, 
borçluya bir lcleme emri 16ode
rlr. Ba emir, makam •a11tuile 

tam tekmil borçluya teblil eclildiii ı&n icra, 
amma, fU cloaye an ıeJM... harekete ıeçmif demektir. Ôde-

lnl&Dlan, bourçla ft alacalcb 
diye ikiye ayarabildifimiıe ılre, 
icra clalrelerlni bitin bir tehit 
halkmaa erıeç mutlaka baı ..
racaldan 1erlerden biri 1a1abi
liril. 

Baba11m mabk6m ıttlna co
cuklar oradadır. Karı1ma nafaka 
bajlamıya mecbur tutulan koca
lar ondadır. Otlunun kuucma 
bae a ko1duran babalar oradadır. 
Muıterek kocalarına ademe emri 
ılnderea ortaklar oradadır. Hi
leli n bilelia mnflialer oradadarl 

Bltln it oaa kaleli. me emirlerİD• borçlu, her ne ka-

Bir A nbt, cllbbuinlD etek
leri ıalık çalarak mlekkiline cloi
ra yllr6dll: 

- GB:ılnlb •Jcba.. Odeme 
emrini teblit ettik!.. 

Kadın, can •• Jlrektea bir 
• Ooh ,. çekti ı 

- Piapon kimbUlr, D•....,... 
••fbr •. Tepeden inme olda h .. 
rife. •• 

Telltla tellflı koa...-alar ı 
- A.. Koakoca karyoı... •ar, 

Wlmea mlyl.-? Kaçanmftar cadı.. 

-~-, .............. 

dar bet ,On urfanda ltlraa ede
billne de icra, noter aenedine 
Yeya mahkeme illmlaru~a mOıte
nit alacaklar içia bu ltira11 da · 
dinlemez. 

icra iki ıekilde baılar: Ya 
borçlunaa menkul •• gayri men
kul emvaline ham konur. Yahut 
borçlu bir mal beyannameai Ter
miye davet edilir. Ba mal beyan
aameıinde borçlunun hakikati 
r lzleditl • .ı.,........ netice ken
dili ipn iyi olma. Çllnkl celUI 
cok atırdır. 

llal ~..W. ~u 

Mademki cemiyet hayab , .. 
1•1oruz. mutlaka bu iki f9Jdea 
birini ,.pacatız; J• borçlaaaca
las. yahat borç para nrec:efu-

Belkl lmtirlerlnde ae borclu, 
ne alacakh me•kline dllfme1eaı
ler ele Yardır. Fakat bualarıa ela 
allaha bir can borçlan oldutaaa 
....t..,.ı.m..4 •• 

Kon1a Maltı Gaziler (AJDIJ'1• 
J•tlala tertip ettitl .. ,.a ply 
rom çeldlmiftir. Fakat 
Gemlil• lide 2elmedi, ıazet 
ele ele İDtİfU etmedi. ka&a-~ 
nencla •• ....ı atrenelim 1 

Gemllll ; M. Da 

Eder Adada Pahalı Pe 
Ucuzdur 

Adada etler çok palaala 
P•dikte de pk ucuzdur. 
cl6rt çocuklu fakir kadınım. P 
dik mezbahaıından adaya et 
tirir ucuzca Atar 2eçinlrim. 
kat ıeçen tGa adaya ıeldi 
uman adada ne kadar k 
..,. .. iakelecle toplanmlflar, 
bir polis efendiye yakalat 
alb okka etimi mlaadere em"ır ... 
ler, ba muamele uaulaOzdGr. 
nim etlerim Pendik Meab~ablı-. 

etidir " baJtana clame;UIDI 
pmaktaclır, mDuden eclilem 
belki oktraYa rami alana 
Bea de bu reaml Yermlye 
nm. AllkadarJarıa aaaan • 
tial celbetmeaiai rica ederim. 

Pendlkte Balık~ı ıot .. 
17 numarada Aafye 

Niksar'da Eczacı Va DifOI 
Yoktur 

Sarada eaaa " dit ta 
JOktar. Çok alaab çeki1 
Bir hllk6met doktora Yar. 
bama ihti1acma kifa1et etmi 

ltiUan llabfel JIQdGrll lbra 

Berg11111 Bağlarım Kim Be 
Berpma batlan ile bal 

lerl bburare klf gtlnleri tek 
tenha kalmaktadar. Zarar ........ 
ten hotlanaa bua adamlar 
teıkillbmD DOUaD ollDUUI 
eeaaret alarak bajian •• kal 
harap etmekte, bpt Ye p 
ı.rt çıkarmakta, fidaalm 
mekteclirler. Bekçi tetkillb 
Iİ• edilH MUd ba balia la 
ıeçillr. 

Cevaplarımız 

N. Leblt Beye: 
- Son Poata spor eledik 

lamada clalma bit.raf 
par ediamiftir. Ba mOaa 
mektabanan ...,etmekte 
sura• efeacllm. 



yf a 
raftad Bir Defa Neşro· 
unur Ve Bütün Dünya 
Matbuabnı Size Getirir. 

Matbuatında 

• 

Bu .S"ayf ada 
Dünya Matbuatınd Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 
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111 Bu ... tay are, A~erik lılar tarafından yapılmııtır. Saatte 300 kilo
'e~e sür' tle gider, Fakat içinde insan namıma kimse yoktur. Pilot 
l~tıf~sinl makineden ıun'I adam yapmaktadır. Bu keıif tayyarecilik 
)' toıınde mlihim bir adım telikkl edilmektedir. ÇOnkO harpte bu tay-

.... ~~~;rıc hiçbir zayiat Yermekıizin istenildiği kadar zarar yapılabilir. 

9 .............. ·-······----· .. ·········-·· ... ····· ............. .._ .......... -... .......... ·-
32 Senesi Dünyada Mu-

cize er Senesi Olmuştu 
lkt Geçen 932 senesi ıiyasl e gelen mikroplardan daha ucuı 
S •kadı sabada fena geçti. Uzak Ye daha iyi elektrik lıtibıall yolu 
Gar la harp, Cenubi Amerika'da bulunmuştur. 
,:rut dumanı, Amerika Ye AY. Tıp sahsında, kan dökmek• 
, P 'da sefalet vo buhran. Yeni ıizin ameliyat yapmak yolu kcr 

tr iİ e;cye de bu miraslarla birlikte fodilmiştir. 
:kik.Fakat fen sahasında hakikaten Amelia Earhart iımindo Ame-

t 
ot1 

111 

er 

l h~lar hayret veren mucizelere rikalı bir kadın tek başına Atlas 
1 

ıt olduk. Bu itibarla 932 
tncsi çok zengin sayilabilir. Okyanosunu tayyare ile geçmiyo 

ç 
1 

Atom re.çen sene içinde par- muvaffak olmuştur. 
fit ~dı. Atomun parçalanma ı, Profesör Pikar Balonla h&va· 
b~~nın en büyük harikalarından nın llstüne çıkarak lıtratoaferde 
ıtıdir. Çünkü elektriği, anseni, tetkikat yapmıştır. 

•e her türlıı muharrik l<uvvctlerl Sinema filimlerinde artistlerin 
ltride bırakacak yeni kuvvet ıeılerini taklit ederek ıun'I ıar-
llleınbaı olacaldır. kılar söylemek lmkAnı temin edil-

Karada, denizde ye ha•ada miı, yani esin alfabesi yapılmır 
hh· T d " 1 Urat rekorları kazanılmışt·r. tır. · elcviziyon her tarafta ra yo 
b Geçen sene için radyo telefon ile birlikte kullanılmıya ba~lanmış-
1> ttlcc larafıod D kullaoılahilecek tır. Tayyarelere ka111 hafif tua 
:ettik bir bale getirilmiştir. Bir dedikleri bir ua ke~fedilmiıtir. 
k e~odan kllçlik mikro dalgaların Bu ıua dO~man tayyaresine çev• 

1 ~l•ı radyo e televiziyon rilioce pilotun rBıleri kör olmak-
;~n. akıl ve hayalin almıyacağı tadır. Camdan evler yapılmıı, Ye 

nsış bir neşir sahası açmııtır. yanmıyacak binalar lnıaıına mu-
Uprllntti ve çffplerdo husule Yaffakiyet bas·I olmuştur. ~--------~;..... ______________ ...;_ 

Dünya Rekoru Kıran Bir Kadın 
-

'tin 'ld~~rıdakl reıme bakmak, 
~'k içi et •e heyecanını anla
~ind~ lı~r~~fidir. Solda yu•arlak 
L 'P lown' en re im Londradan 

<lJ:ldr•y'- t vo Kap town'dan 
•Yl'&r• ile uç rak eo 

bOyllk rekoru kıran Amy ı.~ın
deki lngiliz kadınıdır. Londraya 
d6odüğll zaman halk tarafından 
bir fatih gibi ka11ıl nmıı ve bu 
ıercf hiçbir kadına na ip olma
mıftar. Türk kadınlarına ibret J •• 

1 Londra Sokaklarında 1 

Londrada bir at eambazha• 
ne i arılan mllrebbi 1, terbiye 
ettiği ar1lanlardao birile kol kola. 

Rusga'da 
Cehaleti~ Müca
delenin Neticesi 

Rusyanın bu yılbaıında biten 
beı 1enelik plloı içinde llmmi· 
liğin ortadan kaldır1lm1111 da 
yardı. ÇOokil Rusyad okuyup 
yazma bilenler yUzde otuzu geç
miyordu. Soviyot hUkfimeU Ome 
milikle mllcadel için bir teıkl· 
llt yllcuda getiridL Bu teıkilAt, 
beş .enelik pillnın bitmeıi mn
uasebetile eldo ıttiii Deliceleri 
illD etti: 

" 10 ıcne evYellne kadar Rua-
1ada aı çok mektep g&rmllJ kim-
aelerin adedi y1lı:de ao u ı•çml-
7ordu. 8ugllıı yDzde 00 dar. Bil
baıaa işçiler arasında bu niıbet 

yllzde 95 ı bulur. Cemiyet 13 mil· 

100 kişiye okuyup yazma öğret-

miştir. Son Oç ıene içinde anal· 
fabenizm ınUcadeleal ile meşğul 
kimıelcrin adedi 6 milyonu bul· 
muştur. Rusyada okuma yaım 
bllmiyenlerin miktan 5 milyondan 
ibaret kalmııtar. 

1933 sened ıonunda Soviyet 
cQmburiyetleri dahilinde okuyup 
yazma bilmiyen kimse kalmıya
cakbr. Bir taraftan da okuyup 

. yazma 8ğrenen1ere iki ıcneJik tah
ıile ıuuadiJ walGm l •erilecektir. 

AIJn n bntOn tedbirlere ratmen Amerika bnkamet merkezin 
ikinci açlar kafile i varmış bulunuyor. Bu resim, açlar kafilesiniD 
Vaıinfton ıokaklarında nümayiş yapmalannı g&stcrmektedir. Kafil 
cllmhur reisine Ye kongreye birer iıtida Yermiş, ıonra ıchir poliıinia 
nezareti alhnda tamplara çekilm< k Ozere yollarda nümayiş yanmı~lardır • 

............................ , •• _ ..... ._.. .. __ ..... • ..... ._... 1 ···-·· ......... ~ 

Çocuğunuz Oynarke 
Kirlenirse Aldırmayınız 

Doktor Reea lıminde bir 
lngiliz doktoru, çocuk terbiye
sinde şimdiye kadar lyl eandığı· 
mız birçok ~eylerin yanlış oldu .. 
ğunu iddia etmektedir. 

Ba doktora g<Sre çocuk oy· 
narken kirlenir, eline geçen ıcy
lcri yırbp kararsa ehemmiyet 
vermemelidir. 

Çocuklarda fU noktaların tef
vik edilmesini tavsiye etmektedir. 

1 - Çocuklara tecessüs vo 
merak hissini takviye ediniz. 

2 - Çocuğun ıerbestce oyna• 
yıp kirlenmesine mOsaade ediniz. 

3 - Çocuğa tahripkilr ol
ması için fırsatlar Yeriniz. 

4 - Çocuğun tehlike ile kar
ıılaşar k maceraya • ablmaaın 
imkln veriniz. 

Doktorun izahına gBre ço-
cuk bllyildükço kendisine baa bir 
zihniyet edinmiye baılar. Bir,ok 
analar babalar, çocuğun uslu, aa• 
kin, ıe11iz ve terbiyeli olmasını 
isterler. Kendisine ne ıBylenirso 
onu J•pan çocuğu beğenirler. 

Bu bnynk bir hatadır. Çocuktan 
itaat beklemek hem aptalca hem 
de mantıksız bir feydir. 

Annelerin tahammül edemecı 
dikleri ikinci ıey çocuğun tece 
ıfisildür. Halbuki ta başlangıçtan 
çocugun tece~Qs ve merakın 

hürmet etmeyi öğrenmel< JAzıme 
dır. Mütecessis olmıyan çocu 
gayritabii çocuktur. Onda mut• 
laka tecessüı hissi uyandırmak 
gerektir. 

Temiz, muntaz:am bir evd 
ukin, gtlrtıltOsiiz ve kirletmek--
ıizin oyun oynamıya mecbur olanı 
çocuklar, betbaht çccuklardır. 
Her çocuk açılmak ve y yılmall 
lbtiy cındadır. Kumla, çamurla 
oynamak çocuğu memnun eder. 

K~za çocuklar kmp dökmek
ten zevk alırlar. Onların bu m 
yillerine mani olunmamalıdır. 
Kllçilk çocukların zalim oluşlan 
ahllkıızlık değildir. BilAkiı mO· 
teşebbiı Ye mlltecessiı oldukl .. 
nna delilct eder. 

Çocuğunuzu ıerbest hır • 
mahıımL 

l __ U_ça_n_T_r_en_V_e_S_e_s_A_If_a_b_es_i __ I 

1 - lngilterede Rudolf la
mtndo biri, se 1i filimlerde ıeı 

veren lıaretleri tetkik derek, 
eslerin alfabeıinl yapmı ve 

ıun't ıurette lıtediği e 1 çıkar

mayı temin etmiıtir. Bu aayedcs 
ııı•11ll h.rbaiıııi bir t rkıyı, ölmüe 

bulunduğu halde, Karuzo 'yo söy
letmek mllmkOn oluyor. 

2 - Uçan tren, Berlinl 
Hamburg ar ıınd ı,. ıiyecek olan 
yeni bir Alman icadıdır. Bu tr n 
raylar l\z:erinde lşliyen hir ıeplin 
gibidir. 40 dakikada 200 kilC' 
metH :ııı ufe aitmc l dlı. 
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Ermeni Fedailerinin Vazifesi Ayn 
Ayn Teayyün Etmişti 

Hamil olduğa mektuba yer

cff. Bu mektup mucibiDc:e, ona 
komitaya mensup ft aanabnda 
mahir bir demird gleterdiler. 
Alh ermeni fedalabıi do ODU 

emrine Yerdiler. 
(X), bu alb ermeni fedaisini 

ikiye ayırdL Bunlardan d&rt fe
da.iyi, tiılide,Sinem k&Jde qrefEf. 
tokağında ltalyaa t.aba11Dda Do
minko iaminde bir adamı• eme 
aakladı. Dominko. o tarihte Galata 
DlD en meşbu; kumarbazlanndan
clı. Daima Galatr'da Hurpt ralaia 
kahYesinde otu·rur; Galata'nm en 
meşhur ıerirlerl mnhim 1'1erde 
daima onunla mDıakerede bulu
Durdu. 

Diğer iki fedaiyi de Galata'da 
bir yero yerleştirmek icap edi
yordu, Bunlar için de, Galata' da 
Değirmen eokağında bu oda 
bulundu. Bu auretle lki1e aynlaa 
çetenin vazifeleri de ayn idi. 
Galata'ya yerleştirilen bahçecikli 
Ermanak ile arkadqının yazifeıi, 
fU idi: Bu iki adam, nlSbetJe, Ga· 
lata ' daki (Getro Nagan) kilileıinin 
arkasındaki dairede içtima eden 
( Ermeni 'patrikhanesi meclisi 
umumisi ) iıi tarasaut edecekler, 
( Meclisi cis~anl ) azasından olan 
( Dadyan Adin Paıa ) ile ( Patrik 
kaymakamı Pa rtogomyos Efendi) 
nin hangi gnn ve ıaatlerdo gelip 
gittiğin i tesbit eyliyecekler •• Vakit 
buldukça da odalanoda boı ro
Yelverlerh nişan atarak hedefe 
isabetteki mebaretJerini IJerlete
ceklerdi, Sinem k6yllndeki d6rt 
fedaiye gelince : Bunlann Yaai· 
fesi büıbiUftn ayrı idl ( X) tara· 
fından kalıplan yapılan Ye ko
mitey mensup demirci uıtasına 
yaptırılan boı el bombalarile ge· 
celeri odalarında talim yapacak· 
l:ır ve (x) in emrine muntazır bu· 
lunacaklarda. 

Bu suretle 7azifeleri taayyOn 
eden komitecildr, bıw gllnler 
Galatada (Arkadi Sokağan)da Yu
nanh (Kaptan Aleko) nun kah•e
ılnde toplan•yorlar ~· bol bol 
para sarfediyorlarda... Bu bal 
Alekonun nazan dikkatiDi cel
betti. Bunlan ya bir bırsıı Yeya· 
hut bir kalpazan kumpanyaaa un
nederek kendiainede bir pay çı· 
karmak içia aarlarun lj•reamİJ• 
•• ondan sonrada tehdit etmiye 
karar verdL Keadileriae hiuet
tirmeden takibe bafladı... Bir,aıa 
oalarrn oda kapıeana kadar so
kuldu. Anahtar deli;ine ~6z0o8 
uydurdu. Armanalr, bir be1lik 
ktrma re•olYerle Dİfaa talimi ya
pıyor; arkadqa da, elindeki bD1Dk 
bir kamaya küçilk bir tifeden 
J8fİl bir yağ dökerek talA edi
yordu. 

Kurnaz Ateko, bunu i6rnr 
rlranez, bunlamı ne harsız •• ne
de kalpazan olmayup cOretkAr 
birrr •uikaatç olduklarını anla· 
dı. KendisinP hiç fayrlaları 

mellıu z olm Jy~uı bu adamhmıı 

--~~~~~~~~~~ 

itini bozmak için bemea aokağa 
farlada. Galata aokaklarıa .. ald 
ıerirlere ı&z açb11Damalda me19 
har olaD (ıiYil polia memurlann
daa C... Efendiye koprak mese
leyi anlatb. 

Halbuki, Babçec:ildi Armenak 
zaten birkaç ıGndenbiri C. .. 
Efenc:Uoin nazan dikkatilli celbe
diyor •• Yakit buldukça ona 
takip eyliyordu. Armenak'ıa bir
kaç defa ( Getronaıan küi9e.i ) 
etrafında dolaıtığıDı gllrmUıtll. 
Fakat o arahk baıka İflerle "'ef
ral olduğu için hu radamı fazla 
ta'<lp edememişti. Şimdi Aleko-

Bu nkpm oaat 
:!t,30 da 

Sut Kardeşler 
Komsdi 3 p&rde 

Yau'l: 
H. D. Cro••• 

Nakleden : 
1. Galip lley 

HALK GECESi 

fstmıbuJ lrtrdiurıl 
ŞehirTı"yatrosu 

ııııııııımııı 

lllJ 
llUUI 

Y akıada San Zeybek operetlala temsiline 
ba,Jaaacakbr. 

ERl UclRUL SADETTiN 
A. T. Kutdili Tiya~ roeunda 
~E> ee: Gece Faciası. RavU 

GLORYA'da 
1t Klnunusani Çar,afi)ba akfamı 

SiNEMA ve 

MüNiR NURETTiN 
KONSEBI 

Yeai Ye gilzel proırramile 

.---F Bu aktam ..._ __ ... 

MAJiK 
Sinemasında 

Muhteşem bir suvara ı 

Murıce 
Decobra·nı ı ı 
büyük eseri 

SFENKS KONUŞTU 
Hu •ketin •tklle alay eden ••d· 
dar bir renç .. pzel kaduua ro
mana- l.1ı: qldle aldatılan bta ita• 
dın, keadlalnl bw MYeae fellket 
J'ıellrerak ıatlkam almak iati,.or. 

A.uhterem hal&.111 talep .. 
arıuau lauiae ı 

OitTA MEKTEPTEN EMil 
ve ARKADAŞLARI 

filmi İliYeten '(Sslerİ 'ece',f r. 
iki fevkalAde film birden 

nua ba lbban berine C... Efendi 
ba ip ehemml1et verdL . 

Birkaç glba blitUn iflerinl bıra• 
karak bu iki adamın pqine dn,-

tll... Bu pif kia ve tecrllbell u• 
bata memuru. ıalnız bu iki adamı 
tarauutla kalmadı; Sinemk6yllnde 
oturan 6teld fedaileria ahYal •e 

barekltıaa da tetkike başladı! 
Niba1et bmalann bir aaikut 

tetebblhltn• ba~ırlanıa bir tetek• 
kol olduğunu anladı. Meaeleyl 

olduiu gibi mercilne haber YerdL 
Derhal icap eden tedabir alındı. 

( Arkacıı var ) 

Matbuat Cem ıJetİ tarafında• 
tutip edil .. 

1933 

ALMANA(il 
~ıktı. Her kitapçıda bulunur. 

fialı 1 llrıuhr. 

FERAH 
Sinema 

pek yakında hokkabazlar kralı 
ROLF HANSEN'i lstanbul 

halk·na takdim edecek. 

, BEN • HUR.'mı MATA· 
HARİ'lan yaratan 

BAMON 
NOVABBO 

' 

Zengin esrarlı, Hindistan. •• 
Gizli " memnu aşklar aaklıyaa 

Hindiataaı yqataa 

KERiM... RACA'nın 
OCLU 

filmi ile herkesi -'e8tedeccktlr. 
ÖnUmUzdeki Çarşamba 

MELEK 
Sinemasında 

,-------~ Bu ismi iyice hatırlayınız 1 

OUOAKLAH'dan 

GONOLE 
Çlnkll bu mevsimi• en aq' eli· 

ea ıcYkli • ea etleocell •• 
ıOzel filnıin iımidir. 

Miiıne-silleri : 

GUSTAV FROHLICH 
MART GGERT 

l Altan aeeli K•dın > 

BugUn o • E B A s·nemasında 
JOAN BENNETT ve SPENCER TRACY 

GUZELLiK KRLLİ CESiNiN Mil YONER KOCASI 
fil inde diyorlar ki: Velev,!i uzun bir ıabır ve U.hammüllln bahasma 

bile olsa, nihayet galebe çalacak sıktır. 

1 Bugünün Meselelerinden] 

Çiftçi Bir Kariimiz Yazı
yor: Buğday Fiatleri Bo 
Düşüklükte Kalamaz 

her ihtiyacım pazar •• pana11nr 

• 

( B&ftaı&fı 1 inci uyfada ) f 
talıall olmak itibarile, Oç saDe
denberi çok dikkatle takip et• 
mekteyim. 

Bu seneki i.stihnl ıeçea ... 
aeldaden %30 nokaandar. Konya, 
Eakifehir, Samsun, Ankara •• 
lzmirden aldağımız hususi mal6-
mah meYsukiyetine kuvvetle inan
dığımızdan iki sene zarfındaki 
iıtilıaal arasında fazlalık degll. 
noksan olduğu kanaatindeyim. 

du alamaua •e mahrum, aciz bil 
halde kı nanarsa iatibllk bittalll riı 
uahr, bu Yuiyetla temadiai me_. ıt 
leket iktiaadım çok deria bit 1İlr 
auretto aanar. 7 İll 

Trakyanıo yaziyetini yakinen 
bildiğimizden bu muhit latibaall
tuıda da eaksiklik Yardır. 

929 Mnesindenberi memleke
tin her tarafında buğday zeriyah 
azalmaktadır. Eğer fiyatlar, ma
barririnir.in temenni etmek lste
Jifl derecede daha dnıerse. iki 
aene sonraki iatihsal&t, istiblaklh 
karfllayamıyacak vo harice yine 
milyonlarca liramıı akıp gidecek
tir. 

Fakat gelecek ıene için hn-
kümetimiz tarafından fiyabn yük· 
aelecejine kanii&. Buradan yapıl
dığı gibi diğer mıntakalardan da 
mllracaatlar yapıldığını iıitiyoruL 

Bu gllnkil buğday fiatleı 1. ma• 
liyet fiatına bile yaklaşmamakta
dır. ffçr mllstaluil buğdayını d6rt 
senedenberl zararla aatmaktadar. 
Bu hal memleketin iktisadiyabna 
da külli tesir yapmaktadır. Sebebi 
de çiftcinio iştira kabiliyeti üze
rinde yaptığı zorluktur. Milstahsil, 

Bundan dört sene enel bat de 
day 12· 18 kuruı aruında sataldajl il 
zamanlarda bir çift sapan 6knıl lllq 
(300-500) lira arasında alınıp .r Lir 
blmakta idi. Buglln koşuma elvl' et. 
rişli akn:ınn bir çifti (15-30) lirr 
ya kadar aatılmaktadır. Hatta iki tfıl 
~n enel bir tek &knzll kuabada 

4 
dellAI 425 kW'Ufa talibi JOk m~ G 
diye haykınp ıezdirirken bundd d, 
mllteeulr olup g6z11 yqaran ki.- ta. 
aelere çok tesadOf edildi. Çiftcl Ba 
bu menkul ıenetial de kaybet' 
mit bir YDiyettedlr. •te 

Diter e11a fiatlan ytıkaeldl- t · 
ğinl mubaf aza ederkea buğd•t ~ik 
fiah dilşer ve dnıurnlllrae çok ~ 
bOyOk lnsafaizlak olur. BugOn içla ~ 
buğday flatları normal değildir· •ip 
Bunu, istihsal masraflarını biret ttp 
birer yazmak ıuretile itbat edr 
biliriz. Benim ıon ıö:ıllm çif tçinia 
her ne •urdle olur1a olsun meD"' 
faatının g6zetilmeainin bir borf 
olduğunun her vatandatça bilir 
meai lnzumudur efendim. 

Son Posta: Bu kariimizln dert 
ye şik.lyetlerini bu ıuretle aynell 
•e sırf bazı şahsi mütalca kıı·ar 
lannı ayırarak neşrehİK. Yarıllt 
yine bu mevıua avdet edcceğiı. 

-4 

Av sturalya' da Zengin 
Altın Madenleri Bulundu 
Fakat Bu Madenlerle Muvasala Ancak 

Tayyarelerle Temin Edilebiliyor 
" 

Yeni 8Jne'nln .... u Ktaımlan 
Din,... ha•• n11taaa • birine ballamak dlflallemudl-

mnkem..t " bDtla maYuala, la,W.ler, bir u•a ..m.I ilr 
mubaberelİDl yabm bu YUıta U. clu ettiler •• le madeal ta11ar• 
temin edea bir memleket Yardır. U. ba .. -. ocaldanm aclaad 
Bu memleket ae AYrUpa' da ne aalail lmı•larma batlacLlar. Mr 
Amerlkadadır. AnatW'aly••dadır deDI ifletml1• yarayacak blttlll 
wıs bir adadır. Adı Y eniaiae' dlr. ·malzeme ba ta17arelerle ••ldr 
Bu adaa D yansa logiltere, yaruı dildi. Maden çok zenıfn leli ~ 
da Fransa To Felemenk'• aittir. etrafınd kOçlk bir tehir beli,..,., 
Harpten 90nra bu adanm lnıil- ye bqlada. Bu phre laum old 
tereye ait kaamında ıayet zengin bOtOa malzeme de yine tanart 
alba madenleri ketfedilmi,tir. ler yasala ile naklolundu. •• nalr 
Fakat Yenigiae'nia medeni lu- lolun yor. O auretle ki bu kll-
a.mları ile bu madenlerin bulun· çlik madenci t•hri. bntaa le•aır 
duğu saha •ruında insan ayaiı aunı, Jİyeceğini. içeceğim ea mo-
baımamı~ ormanlar ve •tılmuı dern bir va.ıtau olan tayyareleri• 
muazzaGI .erYeller sarfım icap temin ediyor •e kendisi tabiati• 
eden iiç biıvük dağ ıil•ilesi orardı. eo iptidat bir ikliminde al• r 
Bir yol m •f",fdile iki kısmı l>iri- yor. 

-=======:=-==================== 
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CANAKKALE 
'-

-197- Yazan: Ceneral O ılanden 

lıtanbul 

BORSASI 
7. 1 - 19.l.1 

Paraiar (ııatıf) 

lrnrnş 

! Berlin ltalyan Sefareti 
~

1 

Şifresi Nasıl Çalındı ? 
abur Beş Dakikada 400 

Nefer Kaybetti 

t Ja•erll• 
1 dolar 

20 fr. franaıa 
rn liret 
20 fr. Belçlluı 
20 draJ,ml 
20 fr. lavlçro 
20lna 

715,- 20 kure• 
2'3,50 1 tilin AYlll. 

ltı9,50 1 ,eı:et• 
219,- 1 Mark 
J 17,- 1 ıdotl 
22,!50 l Pengl 

820,- 20 ley 
26,- 2IO dla•r 
85,- 1 Çer..-. 

122,-
27,-
17.-
5' ,()1) 

24,!IO 
52,-
23.-
116,-

( DattarAfı 1 inci sayfada ) 
tikleri telgrafın l\ zerinden çok 
zaman geçnıiye vakit kalmamıştı 
ki Berlinde, ziyaretlerine tan ma• 
dıkları bir adam geldi. Fakat bu 
ziyaret garip olmuştu. Çtinkn bu 
adam, yanlarına ıokakta yaklaş-

rind Binaenaleyh bunlar ıiperl~ 
at tll fırlar fırlamaz ııkı bir 
.: ••nıı kaldılar ve yin• 
7 hı 

1 
llyiıt Yerdiler. 4 Oncll ye 

de ~ lelcoç alaylarınan cepbesin· 
'-bribilliı bombardımana oldukça 
ıalQ ~t icra etmit olduğundan 
Lir bır taarruıla Tilrklerin ikinci 
~l.b~iper hattını ıaptetmek kabil 

111 
Udi. Fakat bu alaylaran be

~Q beınen bütilo zabitanı mak· 
4 G '•ya mecruh olduğu gibi 
d bc:Q lakoç alayının kumandana 
t 1 6lllın dereceıinde yaralan mı~ 
B a. S.ğda 'faıiyet daha fena idi. 
~Plıeye bir tek infillkla top 
ıt •al •erilmemişti Ye ıarapnel 
t e~ de hemen hemen hiçbir 
: J•pmamııb ·ve bllcum. da
~ ... nda buradaki Tllrk kıtaab 
8iQ laraalmamıt bir halde idi. 
al ••naleyh 8 inci lskoç alayı 

Ptrlerden fırlar fırlamaz yalnıı 
~Pla.den değil fak at ( H 13 ) 
~tll ıiperlerden gizli mitral
i ~llırın da müthiş ateıile kar
t' 'ftılar. llk saftaki efrat açı
l ~çıkar çıkmaz yere aeri1diği gibi 
~r •dan gelenler ve hatta ihtiyat 
t ""etleri bile aynı akıbete ma-

11 :: kaldılar. Bet dakikanın için
tlb tabur 26 zabitinden 25 ini•• 
b lbinen 400 de neferini kay-
•ttl Ancak .oldaki kıt'abn bııı 
~da Tl\rk ı\perlerine varabildi
~\ •e burada 7 inci Skoç alayına 
la •lr ettiler. Diğer aksamda 
"rt.ı tamamile km1mıı ve par

~llan alayan d&kUntUleri birer 
~''.' eski ıiperlerine avdet 

llaiflerdi. 
ı ...... Yaziyetin "fahameti eneli 
d:q hrarglhınca tamamile tak
h 11 edilemedi ve nat J 1,40 ta 
d~tftn yalmz 1&ğdaki kısm nın 
J "flllan elinde olduğunu bilen 
):"-al de Lisle' de oradaki liva• 

"' emri verdi: 
I> .. ( H 12) siper batta her ne 
t -haya olursa olsun zaptedile
~~tir. icap ederse ihtiyattaki 

Urunllzu da ileriye sürünüz. " 
~ Sunun üzerine Jeneral Scott • 
~.0ncrieff ihtiyattaki taburdan 
~~· bölük alarak tekrar taarruz 
ı_ alnıesiol emretti ve vaziyeti an-
1\a 11\ak için bizzat ileriye gitti. 
) rk dakika sonra da 7 inci ala-
'~ bir kısmın n Türk ıiperlcrine 
~ l olduğunu ihtiyattaki 11on iki 
oıd 6!UnQ de ileriye sevketmekte 
dird~unu fırka karargahına bil-

dık Fakat topçu yardımı olma· 
'-1 Ça muvaffakiyet beklemek 
1" 111•ıııdı. Son bir gayrette bu
~i:lbak üzere Jeneral W oncrieff 
te l•t ihtiyat böHiklerinin baş na 
tit~rek ileri atıldı ve bir mUcldet 
,, 

6
kteo sonra vurularak dllştü 

dtt lda. Bir mUddet sonra, ıon 
~,i~te ağır zayiat veren bu iki 
tttıı}' ~akiyni de yine bar~ket 

a '''• ne ktaya avdet ettiler. 
~ u sı~ada Z ğmdere sırtlarm· 
~diy •aııyet iyi ı:itmekte devam 
'illi Ordu. Ôğle vakti Royal F u-
ls.,.:~~i k~taata ( J: J 2) ve (j: 13) 
•oldald aıper hatlarmı z.aptetmif, 
ikrem <?urkha taburu ( J: 11 c) 
lıit ett'kııperleri düımandan tat· 
''-e1a bitten ıonra denize doğru 
latı.-.. h' llrb iıgal etmiı ve 
.... _ -· il' k -.-1ı•d e ıtaab da sağdan 

trek Zıimderenin ıark 

yamacındaki hedeflerine doğru 
ilerilemekte bulunmakta idi. 

Maamafib Ttırkler benllz 
mağl6biyeti kabul etmemiılerdi. 
Biraz ıonra zaptedllen siperlerin 
hepıi de mftthiı bir bombardı· 
mana maruz kaldı ve 6ğleden 
ıonra 1&at ikide bu siperlerin 
prk tarafından ııkı bir bomba 
hücumu baılada. Bomba btıcum· 
Jırında Tilrlder daima lngilizlere 
faikblar ; çllnkll pek fazla bom
balara olduğu gibi bunların cinsi 
de gayet iyi idi. Mütemadi bom• 
ba hücumlarile Tllrkler, öğleden 
sonra logiliıleri (J: 12) qe (J: J 3) 
işaretli ıper hatlarımn tark ka
ıımlarından tamamile pOıkUrttftler 
ve cenupta da Zığanderenin prp 
yamacına kadar ıl\rdUler. 

r 

( Arkası var ) 

- TAKViM =: 
GUn PAZAR 
81 8 - ikinci KANU~ 933 - Rumt Arabi 

Kasım 

62 -
11- Raroau• 1351 26 21ad Kl•- •1348 

ll=o==t=--ı.c-=1---- --
GDaet l 29 7. 26 Aqam 12 - 16 ~6 

Vakit anf naat Vakit IEz .. t YUatf 

Öj'le 7. 24 iZ. 22 Yat• 1 8 18 34 
ikindi 9 '7 14. 44 l lm1ak 12 43 ~ 40 

1 florl• 

Çekler 
Londr• 711,00 Pr•ı 
Nev • yorlr 0,4712 Viyana 
Pula 12,06 M•drlt 
Mllano 9,18 Berlla 
BrUkael l',3982 Varto•• 
Atına 87,9tl25 Peft• 
Cenewre 2,4425 B8knf 
Sofya 64,74 eetr•t 
Amıterdam 1117035 M•ko .. 

Hl••• eenetıerl 

-,-
ıs.88fı0 
4,0110 
5,7!i625 

1,98175 
4,1870 

3,&18S 
79 ,gf 

s.t.8025 
2,5860 

Vra Lira 
it Bank.(Nama) W,oo A .. clolu" ıoov. 37,50 

• (HAmlle) 10~ Ş.rk D. Y. • 41,i5 
• (Mileu •) tl),- ı.t. Tram••J ~0,00 

Oımanh Bank. 3S,- O ~e'!nlk • !! 95 llk&d#" 11,00 
Şirketi H•yrlye 15:00 Tukoa 3~ 
Haliç 0,90 Ha.,•ıul 27.-
Aaadolu 1 60V. "23,65 Telefoa 1!1,-

• -..60 P. 22, 15 a..ıontl 23,65 
E•h•m ve Tahvllll 

L'ra 
latlkraıı Dahili IM,75 Reji 

L1n 
4,31 
4,97 

18,70 
J70,-
41,50 

DDyUl\U Mu. eo.:ıo Traaı .. , 
GUmrillıı 1,GO Rıhtı • 
Saydl maht 6,60 Oak0d81' .. 
Batdat tertip 1 8,75 Terkos . -.-# • D 5.20 Elektrllı: 

BORSA HA~CJ 
TahvUat. M••kOk•I 

Lira 
Tllrk Altına 9,23 
lnı. • J0,47 
fr. • s,z 
Rıaa • 10,80 
Meeldly• 83,00 
BHknot (Oa. B.) 244 
Kaha be1lblr'ik altın 

( Gilaburl7et) 46,25 
( Aaıs ) 46,25 
ltlamlt) 41,25 

J . .fra 

(RefAt) 47,50 
( v plt) 41,25 
ince 1>etlbfrHll altıa 

ccaaıı..riret > a.
c Hamit) .,...ıı 50,00 
(Re .. t) • 47,00 
( v.ı.•t > • 48.GO 
-Kr.F .. 11161~ 
• ,, • • 903 n,oo 
• " • 1911 17,00 

M llumele 7apmal89lfbl• 

mıştı ve bnytık bir ihtiyat ile 
kendilerile görllşmek istediğini 
ıöylemişti. 

Derhal kuytu bir kahvede 
birleştiler. Bu adam, Yugoslav
yadan geliyordu ve ıef aret tifre• 
ıini her ne pabaaına olursa obun 
ele ~ eçirilmesi talimatını bamildi. 
Bu ıifrenin mubafazn edildiği ıe
faret odasında çahıan yaıla ltaı. 
yan kadmı ile temaaa geçmeleri 
içio kendilerine her Ulrlü kolaylık 
göılerilecekti. Eaaıen YugoılaY 
ve Fr.ansız ubıtalan, derhal 
faaliyete geçerek bu kadının 
bntnn bayatını tetkik etmif, 
bOtün emellerini teabit eyle
mitlerdl. Bu itibarla Pervof ile 
Poçef, kadmla karıılqbklara u• 
man derhal tanıpbilecelder Ye 
kendilerini eski birer aıuıa olarak 
takdim eyliyeceklerdi. Kadının 
bayab etrafında ve meçhul ada
mın verdiği iıahat lberine, o de
rece teferruatlı malftmat edirt
miılerdL 

Plin bu ıekilde teıbit edildL 
iki glln sonra, komiteci Bulgarlar 
g&ya tesadtlf kabilinden ltalyan 
dakülo ile karş1lqıyorlardı. On 
dakikalık bir muhavereden IODr• 

k1rk yıllık ehbap ııbi g6r0tmiye 
baıladılar ve beraberce kadının 
eYine gittiler. 

iki komiteci ile k•dımn duıt· 
lup o derece fazla ilerilemiıti ki 

Meıbur Belçikalı reuam M. Emil Bael, Belçika Kırah birinci Alber'in yağb boya bir tablosunu 

F asker
i müzesine hediye etm= .. tir. Tablo. Karala ber batakbklar nda ve orduıunun bat nda 

ranıız ~ • . d F R • · n h M. 
östermektedir. Bu kıymetli tablonun mUzeye konma11 ~eruunın • ransı.1 eıaıc m uru Löbr3n 

~azır bulunmuıtur. Reımiaıiı b\I meraıimi ıöstermektedar. 

bir g~n bunlarr.dan biriJ kart ltalyan 
daktilosuna ılAm aşk etmiye ka· 
dar iıi ileri vardırdı. Kadın, bütün 
bayatını, ıurabnın ıOğnrtlüğn do· 
layısile mahrumiyet içinde geçir• 
mitti. Kendisini Ye ailesini pek 
iyi tanıyan bu eski ebb:ıba nef· 
ıini te lim etm kte beis gCSrmedi. 

Bundan ötosi için ahlmaıı ıı .. 
zım gelen adım, faz1a uzun 11• 
yılamaz. Daktilonun bir avuç 
para için çe~t~ği mahrumiyetler, 
tahammül ettigı ılbrap kendiıine 
kolayhkla anlatılıp ısbat edile• 
bildi ve öğretildiki ıefaretin ka4 
tasında ·e kadının bulunduğu 
odad bulunan tifre ele geçerH 
büyük bir ıcnet tcımln etmek 
kolay bir ittir. 

E vvell kadının akb bau yat• 
madı. Çllnkl\ kua ber umaıı 
kilitli, anahtarı da daima kitip 
Garbeçyonun cebinde Mi. Bu iti-
bar ile tifreyi ele geçirmek 
mftmkftnıOz glSrftnllyordo. DllşU. 
nnldO, tqanıldı " bir çart 
bulundu: 

Bir anahtar 1aptmaak. 
ltalyan daktilo, bir g6n ami• 

rinin odada bulunmadığı ıı"'ada 
balmumu y•pııbra•nk kaıanın 
kilit deliğinin resmini aldı, bu 
balmumu bir kutunon içine kon
du Ye komitecilerden biri Yu• 
goalavyaya, Agram tehrine gid4• 
rek bu balmumu reamiae g&re 
bir anahtar yapt rch Ye getirdi. 

Bunun etrahnda ber tllrll\ 
tertibat alınmıtt tifn getirilip 
teslim edilir edilmea kadına rnU· 
him bir par verilecekti. Rande-
•u mahalli olmak llzere rle Be,.. 
lin'de, Ekıelıiya otelinin holO 
lnUbap olunmuıtu. Kadm, ken
diaine Yerilen talimat daireıinde 
o ailn, ıef aretten herkea aynl
dıktan aoara çıkb •• ç karken 
kuayı açarak içinde bulunu 
tifre Kodunu da almayt unutma
tf ı. Fakat Bulga komi eciai Pe .... 
wof ile Poçefin beklemeleri hill
fana olarak Ekımiya otelinde 
16rllnmedi. 

Bilibare endifeye dftşerek 
tahkikat yapbldan uman öğren
diler ki baralı kadın, kendilerile 
konu~tuktan sonra bu tif reye 
Fransız hilkümetinin daha fazla 
para verebileceğini hesap etnıi , 
Berl"n Fransız sefueti'.e temasa 
geçmiı, anlaşmıf, kendilerinin ta 
Ağram'lard& yaphnp getirdilderl 
anahtarla açıp içinden aldığı şif· 
r. yi Berlin F ranu1. 1efarethan .. 
ıino ıatmıştır. 

( Ark ası var ) 
c::s:==========-=========-========:ııl9 

=-RADYO_ 
8 KAnunusani Pazır 
lıtanbul - ( l 2"0 mot o ) 18 

Nihal H., 18,4.i, Orkestrn, J9.4ö \ııtsr 
konseri, 2U Bodayii mUiik iy.J he) ut • 
~o. O gramofon. 

8.ikreş - (394 met c) 11, 15 
çocuk nctrlyatı, 11.30 ayin, 11.45 
ibadet, 12.5 abah kone<'r'. < lonesko 
takımı ), 13 gramofon, 14 gramofon, 
17 kö,> lü ne9riy.\tJ, 18 M.'1k11 Orkeı .. 
traaı, 19 10 to bir eeyret, 19. 5 ~far
ko or .. estrası, 20 P.r. 'Y&ıB&n'ın kon• 
f eransı, 29 40 gramofon, -1.5 MR. 
Frank'm idare indo ü9 porucli IJlr 
Op<'ra. 

Viyana - ( 617 metre ) 18,=> Andre 
M. ımmer Orkestraıu, ( hafi musiki ). 
20. 5 Claudio Arran tarah ıdaıı 1ıiyano 
ıolo (B ctho\ an Variation 1'' • Dllr op. 
S4 Ctıc plııt D l uesy), 21.5 • lllueion 
zil'lıt imıner) i ıınl teımsıl. ~2.oO 
Fra ık Fı.ks cazı. 

Petle - ( 5·0 metro) 17,40 ... 
keri musiki 19.ü M.ıcar hail· hav. tarı. 
22. O lınre M:ı. arı S .gan t.ıkıııı ı, .. 3.Sö 
?:ıtnn li s takımı. 

Rnma - (411 metre) 18 5 pi nno 
koııscr, ~1.50 >llk:ıpit '" ı ı ... \: ::ı. » 
isim i Uç ptrclel\ Opı r t t ııı~ ı. 

Prag - ( 1ti7 nu tr ) ... . ı gra-
mo foıı, l ~.5 t~rk:la nl ıı :ı.· ": ı c~r yat. 
:.l., Benes t.ıkıını ( mütu.ıı ·' .Ju11ki. 
2 .5 S ufo.11k k.onaor. ~ "' Kra· 
ı-:oloıı. 



Hasan Bey Vapura Dar 
MaJıa,,irl lf- j ra da (Berut) liman na aiderek 

demir attılar. 
H~r Hakkı /vlalı/uzdur Berut vallıi derhal vapura 
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BatkAtip Tahain Pata, bazı 
iradeleri tebliğ ettikten •onra. 
Hasan Halit Beye, al kadife 
kaplı bOyOcck bir kutu veı di: 

- Efendimiz, timdil\k bununla 
llİzi taltif buyuruyorlar. 

Dedi... Haaan Bey, kutuyu 
lptO. batına koydu •e aonra 
açtı. BunuD içinde, en ağır pır
lantalardan ıureti mabıuaada yap
bnlmıf olan bir (mlh·a•sa' oımanl 
aipm zitan) ı •ardı. 

• Haıan Halit Bey, aleyhinde 
Yerilen jurnaldao dolayı. padi..
bıa ne türlO acı bir kahrına ujTa
yacağını dtııiinOp dururken bir
denbire mazhar olduğu bu llltllf. 
lere tOktlr ede ede yoluna devam 
ede dur1un; ( EbOlhOda Efendi ) 
ile bllttın ailesi efradına dit bile-
1en izzet paıa da yeniden farsat 
kollamaya batlamııb. 

1 geldi. Vaziyeti tetkik etti. Görü· 
hm manzara, hakikaten vek elim· 
di. O, aılan aibi Anadolu evlat· 
Jarı, moamor çehrelerle, humına 

.ateşlerile y•mp tutufarak gftverte 
tahtaları üzerine Hrilmiılerdi. 
Meaeleden •illyet uhhiye heyeti 

de haberdar edildi. Aakeı·, kara• 
1• çıkarıldL Vapurun tatbira.hna 
baılanıldL 

Vali Re9it pafa, (vapllrun 
Beruta uğradığım, Hkerin kara· 
ya çıkarıldığını vapurun da tathi· 
ratına baılanaldığanı ) derhal ı.em 
( Mabeyni hümayun ) a, hem de 
Dahiliye Nezaretine yazdı.. Daha 
Reıit Paıanın telırafları tel 
Ozerinde ve yarıyolda iken, 1.. 
tanbul'dakiler, buıuıl istihbarat 
tebekeleıi vaııtaaile bunu haber 
almıılar •• derhal takdim ettik· 
leri korkunç bir jurnalla, AbdOl-
bamidl fena halde evhamlandır· 
mıılardı. Verilen bu jurna~ fD 
mealde idi: 

[Ôtedenberi Amal Ye niyyab 
fuide tqıyan ve ıon ıamanlarda 
da rizayı 111 hilafina olarak ha
reketinden dolayı teveccthft p· 
hanelerini kaybetmq olan Huao 
Halit Bey kullan, Berut limanına 
mu•atalat eder etmu refaka
tinde bulunan aakerl karaya 
'ıkarmıı ve Adeta ı•brl 
tehdit edecek vaziyette bir 
tertibat almııtır. Bundan maba
dı da ecaniple mallmal olan ıe-

Atladı 
birde bir fe1at çıkarmak ve 
Yemende isyan eden aailf!rle de 
irtibat haaıl ederek mOatakil bir 
Arap hlikümeti yapmaktar. Ha .. 
bessedaka arzolunur ferman .•. ] 

Abdülhamit Hasan Halit Be· 
yin böyle bir şey yapıp yapam&· 
yacağım herkesten daha iyi tak· 
dir etmekten aciz değildi. Fakat 
en ehcmmiyetıiz ıeylere bile 
ehemmiyet vermek, onun ihtiyat 
proıramının birinci maddesini 
teıkil ederdi. Buna binaen derhal 
BaıkAtip Tahıin Pqayı çağırttı. 
Hasan Halit Beye, ( tekdiramia 
bir telgraf) çekilmeıini irade etti. 

* Hasan Halit Beyin böyle bir 
memuriyeti fevkalAde ile (Befut)a 
muvaaalatmı haber alan Be
rut eırafı vapura kadar gel· 
miıler; Halit Beyle heyet 
azasını bir çay ziyafetine davet 
tmiılerdi.. Günlerdenberi denizde 
çalkanmaktan ııkılan heyet, bu 
daveti cana minnet bilerek va· 
purdan çıkmışlar, (re'ıl Birut) ta 
(Beyhüm) ailesinin muhteıem köf" 
kUne gitıoitler, çay davetine 
icabet etmişlerdi.. Ziyafet ulo
ounda Berutun Dltlln eırafı bulu
nuyordu. Yalnıı Yali Reıit pqa, 

ihtiyatkAr davranmıt. m8bim bir 
it bahane ederek aiyafete lıtlrak 
etmemit. fakat ziyafet aalonunda 
c•reyan edecek .. ylere muttali 
olmak için orayı tarauuda m .. 
murlar 16ndermeyl de ihmal ey
lememifti. 

( Arkıı~ı ur) 
= . .....,.,.. --=:::==-

Ne kadar zeki ve ne kadar 
dirayetli olaraa olıun, Hun 
liallt Bey henllz pek ıençti. 
T ecrObeaiadl. Na11I olsa bir yerde 
bir pot kıracak, onu Abdlllha
midla ı&ıJlpden dllt6recek bir 
laldiH olacaktı... Buna blaaeD 
Huaa Halit Bey latanbuldan 
uzaldaımalda beraber, jurnalcılar 
tarafaDdan her tllrlD vuaite mll
racut olunarak takip ediliyor, 
Yapurua pçeceji yollara tifnll 
telpaflarla •in emirler Yel'lli
yordu. 

Huu Halif Bey, adeta Hyyar 
bir hllkllmdar aibi hatmet •• 
aumetle yoluna deyam ediyordu. 
lsmir, Antalya, Merain limanlarına 
apadılar. lakelelerde heldiyea 
ukerleri aldılar. Fakat birdenbire 
ukerler arauada bir butabk 
l»qladL Ve bu haıtalık bir iki 
ın.. •arfında korkunç bir bal 
aldı. Heyet, tellf iç.inde kaldL 
Vapurun doktoru mH'uliyet ka
bul etmiyor, aakere temizlik 
Japtınlmadan npura bindirildi
thü iddia ediyor, muhakkak 
( Berut ) a ujramak orada aıkeri 
dıpn çıkarmak ve bütün •apura 
( feaal tathirat) yapmak llbu
muna dair rapor weriyordu. 

Ankara Postası 

Halbuki, bu naaıl olabilirdi?. 
Huaa Halit S.ye Yerilen pror
ra•da. Berat iakelHine upaaıl
•amuı emredQmitti. Fakat ba,le 
ık 111'• slre tle herıDn ltirkq 
ukerla 61Dm0ae sebep olmak Ye 
belki ıhla birinde onların feci 
alubetiae utramak ta mGmkOa 
mi ldl ?. 

Şimdi Halit Pafil, harp mey· 
elamda, iki alet ara•ıoda kalmlf 
acemi nefere dönmlittll. Der· 
bal heyetle gemi zabitanı kıç ka-
18U'a 1&lonunda toplandılar. Bir~ 
tifere meclisi yaptılar. Behemehal 
Berut limanın• uğrayarak orada 
icap eden tathiratan icıaıını ka
rarlqtardılar. (Bu bapta bir de 
mubata tuaim ederek, yeaAn 
1e1ia mtlb&rlerini) bastılar. Soa-

( Batbrah l inci aayfada ) 
daa biri olan Erıani madenine 
demir yolunun bir an e•••I ulq
m1au için akta mukaner dahili 
iatikraı bu bllyftk hareketin bir 
bqlaagıcıdır. 

Gazi Hazretlerinin ıeyahatle· 
rinde, YeTilecek bazı mlllıim ka· 
rar!arıo tatbik ubaları tetkik 
olunacaktır. A•dette bu tetkika
tın neticeai olarak ameli kıymeti 
bulunacak bir faaliyet projTama 
tanzim edilecektir. 

Bu projramın mlbim madde
lerinden birinı biç ıDpbw ...... 
yiimiz tetkll edecektir. Hanıi 
Auayi çok, ban,W az laimaye 
olunacaktır, bu Hallar tffl.lt 
edilecektir. 

Bqıbot btralulaa aauyl. ba
a8nkl ıibl İDkİfaf Ye terakki 
1oluau tutmuı buluaao Tlrkiye 
aanayıı ıçan bir felAket olur 
kanaati umumidir. Bu,Oa için 
ihracat sanayiimiz say lacak kadar 
azdır. 

Şu halde aanayiimizde inkipf, 
memleket ihtiyacını dalma ıh 
lntinde bulundurarak olmaladar, 
denilmektedir. TemİD olaDduğ•ına 
16re. b&kumet bitaraf Ye mo,fik 
bir Amir r.ibi bu inkifaf bar .. 
kellerini bilıi ile takip Ye yulıı 
1ollan daima ifaret edecektir. 

lktısat Vekaletinde 
lktıaat VekAJeti, 7eai proKl'a-

t mın tatbikine ıeçilmeai ıçın 
teıkillt ve elema itibarile] ıa
rıft. r. y alnaz tetkiltt •e eleman 
itibarile deiiJ, hatta bina itibarile 
de. Otel olmak içia inp edilmit 
bir binanın içinde ı&ylece yerle
fi•eren bir Vekllet tetkilAb iyi 
randıman vermekte daima ak• 
Mklık g6ıterir. Buraaı muhak· 
kakbr. 

Şu halde anlqahyor ki, lktıaat 
V ek ileti yeniden orsanize edil
miye, binaaı ile, t'efkilAtı ile •• 
elemauları ile yeaiden kurulma7a 
muhtaçtıl'. 

Tlrki1• it bank.. ıibi mo
dern bir mDeaaue kuraa Mahmut 
Celil S.y, Dewlet .jıawvetine iltt
ut ederek ldul bir Vekllet 
cihazını kurmakta mlfklllat ckmi
yecektir. Ecaebl mltela••ıalar 
ıetirtmek auretile lla dbua tak· 
•iye etmek tetebbGaftnde bulan
mua muwahk olacaiuaa iyi bir 
delildir. 

Daha tonra Yerllea haberlere 
ı&re, batGakl eerait dalreaiade 
mutaunur tetkilAb orıanize et
meaiD •Dtkllltım idrak eden 
lktıat Vekili; bar~m kanununun 
dar çerçeYeal içiadea aıyrılarak 

933 mall HDelİade artacak olu 
Vekil et blltçeü ile Htbeat olarak 
J8Dİ tetkilittnı Japmak tua•w-
ruadadu-. • ... 

Gençler Ne Düşünüyor? 
-~--

Dinin Doğurduğu Miha 
ki Tesanüde inanının 

Vecihi Nedim Ve M. Olua Beyler 

Gençlik anketine dewam edf. 
yoruz. Bugtin M. Opz ve Vecihi 
Nedim Beylerin mtHalealarını 
neırediyoruz: 

Ankarada M. Oauz Bey di
yor ki: 

Sarayın, padiıabın ve kabi
liyetsiz dalkavuklaran çevirmek 
iatedikleri bu millet, kendi tari
hini yapmak ve düımu çembel"" 
!erinden kurtulmak için bOyftk 
bir inkallp yarattı. 

Bu inkıllp Tllrk gençliğinin 
yliaelteceğl bir tarih uyılır. 

Ben, cahil bir cemaatta dinin 
doğurduiu mihanild teuntlde din 
birliğine ve iyiliğine inananlar• 
danım .• 

Ancak dini ıuur tahtında i .. 
timal etmek 1Azımdır. lnun e•ll
dmın gayesi kendi nealiDi idame 
ettirmektir. Bu ıuretle ben aile 
yu•aaı kurmayı dUıUnUrBm. ÇOa
ka bu bir ahlAkl •• içtimai ni
amdan Ye vazifeden batka bir 
teY dejildir. 

Arkamda beaim iımimi tqı
yan Ye kendi &z malam olan bir 
eYllt bırakacak olurum, ı6z0m 
rahat •e uldn kapanır. 

BekArlar, bir neYİ tufeyli in
an Ayalarlar. Eaaaen bu tarihte 
de bllyDk bir mevki tutar. Yuaan 
ye Roma Sitelerinde içtimai mev• 
ki alanlar unutulmamııtır. 

Hayatta mDcadele dotumla 
baılar. Eğer hayat bir mllcadele 

Bügük Bir Grev 
Yapılacak 

V qingtoa, 7 - Amerika 
Amele FarkHI haftada 30 saat 
mesai euaJaı kabul ettirmek 
makadile b&ynk bir arev tertip 
etmektedir. 

Fransa'da Bir Grev 
ArmantlJet' t - Mr n111cat ame• 

ı .. i ıraw 7apmıttlr. Greve ~ kiti 
lftlrak etmektedir. 

Tunanın 
S uyu Azaldı 

Reseıaaburı 7 (A.A.)- Tuna 
.. hrlala auyunun ebilmemi, bu 
nehird• ıemilerin itlemesine fim
tliki halde mAni olmaktadar. Bu 
mini, hemen bemen yenilemiyecek 
ıibidir. 

Eski Muharipler 
&erlin, 1 BGyük mulaarebe1e 

iftiralı eden bltlla dnletlerla ••ha· 
rlplerl yakanda C.anre'de IMpel
•llel bir konır• aktedecelderdlr. 

22, 173 MahkOm 
Roma, 7 -- Umumi d bren 

laerih• 22, nı . •alaka.. ........ , iM· 
nldlaufbr. 

olmauydı, bayabn 
kalmazdı. 

Kadı otlu Vecihi Nedim 
diyor ki: 

- BOyllk rehberle Meb 
çlklerin kazandığı buıtıa 
lnkıllbı favkalbeıer, mubay7 
ukul ye cihanıumul Yarbtıa 
rattıiı bir mucizedir. 

lıt• bu mucizeyi Gazi ı• 
ğe emanet ettL Onu yapta 
yllbeltecek ye hıı Yerecek 
buaOnkO gençliktir. 

Cemiyetin geçirmekte oJd 
buhran kartııında varlıiıpıa 
vetle hakimim. Kudretim 
liode onunla mücadele ecliyo 
Buhran arızidir. Zamanla ı.nıı ... 
bu ıibi .. ylerden mllteeulr 
mak doğru değildir. 

Din, burafata upmamak 
tile iyidir. 

Zaten her topraiım ••• 
adaman kalbi dinile ber'&Dt .. 
çarpar. Din.U milletler payl 
olamaz. Din ururl blr ibtivac:1111• 

Hayattan korkum 7oldll .. 
Ha1at için hayab ka'l&Dmakl .... .-.. 
ıayemdir. Hayattu lmidim 
Omlt uadetimln temelidir. 

Aile hayab anu ettitim 
qburauzlulda beklediii• bir 
dir bir ihtiyaçbr. Yeteni, bu 
çıkanlar sonuna kadar blrblrln 
aynlmaaınlar. 

Bence moda •e faata:d kacl 
bğın dltaıanıdır. Bu dGfm 
ezilmemek lbamd1r. 

Fransa 
Ve İtalya 

Parla, 7 - ltalya Aran•••• 
PoYJ• beyanatta buluaarak Fr 
... ftalyanın ıalu bir aurette te.uıımtı 
meeal edecekleri Gmidinl ...... .,. 
etnıittir. 

Eransız Meb'usan Meclisi 

liıl ayın onttnda toplanaealct ... 

Müthiş Bir 
Facia 

Delbi, 7 - Y ılbqı yort 
müaaaebetile yapılaa bir •• 
lenceainde bir fil birdenbire 
d .rmtf, beş kişiyi 61dlrmlftlr. 

ispanyada Tewkifat 
Baraeloa. 7 - HG~imetl 4e 

mek iı ' lyea mdfritlerden 7 
tn~if edilml,tfr. 

ispanya • Rusya 
Madrit, 7 f•panJ• ile 

araımda mGnaHbet teelıri mak.a 
yakınd• bir muabede 1apıtecakW• 

Lehistan - Rusya 
VarfOH, 1 - Ru.1a ile Lela 

aHaıodaki münaaebet teı '•l misa 
relviae tekur baılanmiftlr• 



K•nunusani SON 

ndra' da Çok Esrarengiz Mübadele 

B. c· işleri 
ır ınayet Yunan Hükıimeti Müba-. --

ır P ı· H fi • p ı· M ·· d ·· ı ·· \J •• dillere Para Dağıtacak o ıs a yesı, .. o ıs u ur ugu 
l.ııl~erdivenlerinde Olü Bulundu 

ıı lahataaımu maruf aiına· ı 
Yll 

11 
Polis hafiyesi Hanri 

1 '~011d.-a polis mOdilriyeti 
riQda. 1 dairesi merdivenleri 
ti a~ bundan bir hafta kadar 
sin· 6 bı lunmuştur. Polis ha· 
y ın kalbi llzerinde bir kur· 

11 .. •raaı \'ardı ve öldilrüldüğll, 
•oJıı \ra • 1 ' zıyetine göre rnt 1 ıu· 

e te. ' . 
ıt 1ıllt dilmiştır. Londra 

asıı:ı 1 • 
d rı maruf bır memuru, 

1 ra Pclis n üdürjyeti merdi
tri 

'lir? Uzerinde nasıl ö)dürli-

Şinıdi '-. ·ı l k b' it& -. lı&KlZ mı yon u ır 

tle ini bu hadise a!Aka-
. tdiyor. M nm ... filı vak'anın 
Yeti i aydm atacak baz ev· 
~t tardır. 

ddltlri Vayns, bundan bir 
et t\'vel genç ve yakıııklı 
kasabın blilml\ tahkikatma 
~edilmişti. Bu edam, biri-

le gfitel iki genç kız kar-
a l Örftfüyordu. 
' ltiUinlarda da mevzubahs 

.~rı bu hadise, cok garip bir 
.... uır-..1a cereyan etmiıti. Genç 

P, bir akşam t\zeri, iki kız-
•-••r-..ıft eTine geliyor, sonra 

ardan biri, bir mtıddet 

u L..._ da diğeri ıokağa fırhyor . .,_t ediyor!ar: 

;:. Burada adam 6ldtırUyorlar. 
u ,"Qlcaktan geçen yolcular aa-

teldiği istikamete kOfUyor-
• "'• giriyorlar 'Ye genç adamı 
lntreıinde du•ara dayanmıı 

b.h.lde buluyorlar. arkasıoa 
.. Çak vurulmuf 'Ye baçak ke

teaadlif ~derek lmılmııbr. 
Pt da, mecruhun cebindedir. 

tlfı rta'ICecruh clışarı ç~k~nlıyor ve 
'4c1~??ne dlişt\p &liiyor. S6yli• 

•gı ilk ve son ıöz tudur : 

SPERCO 
:eo SJ)erco •e mabdıımlan halefleri 

•f tı) 61ncı Vakıf ban ("1&h1, Arapyan 
oll ~1.inci ka.t 1-10 T . u. 4.79:H 
-' ROYALE NEJ~RLA~DA1SE 

'ta ~&pur tirketi • Amalerd ım 
ıO' koterdam,Ame'erdam vo Hamburg 

11:kında hareket edecek upurlar: 
C& cuıea vapuru ti K. san iye doğru 
't 1• vapuru 19 K. eaııiye d<ığrıı 
'f1ton vapuru 2 9ubatta. doğru 
h -._Ymedea vapuru 16 şubata 

il. 

,".,,nıe Royele Neesrlandalae 
;1 Iİrkrti vaaıtasi e -vo bilumum 

1' \ı •ndai8ea vapur acantaları nasın 
~llbaber:ıt sayeeiııı.le DO~YANIN 

lli LlMA .LAlU için emtia kabnl 
.,, I~ "e nocmu KO.i'ŞlllENTO verİ· 

~· da .Burgaz, Yama ,.o :Köst.ıwctıye 
C.. hartıket; edecok vapurlar 
'tl1 O vapuru 14 K. saniye <l ığru , , ..:_•n vapuru 26 K. ıaniye doğru 

lf-. »medH Tapuru 12 ıubata 

·-·t C.ı '"daradan beklenen npurlar: 
't'1 Q vapuru 14 K. eaııiyo dofru 
'-ton vapuru 26 l<. eaniytt clı·ğrıı 
'· "rmed.. npurn 11 ttıbatA 

ı~lıı G 
alata'da Altıııoı ,·aluf 

Polla hafiyesi Hanrl Vayn• 

- Ben birşcy yapmadım. 
Hanri Vayns, bu cinayeti it

lemek)e bu iki kız kardeşi itham 
ediyor, bütün deliller aleyhlerin· 
dedir. Fakat bikim, kat'ı emmare 
bulunamadığı beyanile maznunlan 
beraet ettiriyor ve serbest hıra· 
kıLyorla.r. Fakat balkın galeyanı 
o derece şiddetlidir ki, bu karar, 
bir takım ııllmayi§lere ıebep 
oluyor. Fakat kızlar, balkın hu
sumeti ile keneli aralarlııa bir 
hayli mesafe koymıya muvaffak 
olmu,la.rdır. Bu münasebetle İngi· 
Jiz Millet meclisinde de mesele 
mevzuu babaoluyor. Meb'udardan 
biri •oruyor: 

- Beraet eden iki kadını, 
bir polis memuru, gftnlerce hilr
riyetlerinden nasıl mahruan etmiş
tir. Adliye Nazın cevap veriyor 
•• mesele kapamyor. 

Hanri Vayn11in ölüınU, timdi, 
L,..ndra halk:nda ıu kanaah uyan
d:rmıttır: lngiliı zabıtası, acemi· 
liğile ıerefine leke silren bir 
azasmı ceza]andırdı. 

• 
T AVlL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

,.S~p~u~!T 
Pazartesi 17de Sirkeciden hd
reketlc Gelibolu, Çanakkale VP. 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 
ufrıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yem işte T avilzadc Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2ılo 

~·Arıyoruz 
14 - 16 }'atlar.oda ve yqma 

göre oldukça tahail glrmliı Wr 
çocuğa ihtiyacımız Yardır. Gi-
yinmesi Ye konuımaaı dtizgh 
olmak ıartt r. Ayak ifleriade 
kullaaılacakttr. 

lıttyeıı'e in: lwtaabul 8altçe'capadı 
S.nuaryan ha• 11cla 38 Ne. •• RAOYO
LI" U.eHe ... ıae lte,.s.,• 12.ı •ilnc:ıı•t. 

letanbul Asliye OçancU Hu-
kuk M ... amaelnden: Ane Ha1ıı· 
uı ı Kllrı' )Clr:rndı kar \'l'llİı ılon 

ı;opc;u oğ t1liarı ıdarı :101 doğumlu llü

ıeyln oğlu .M lıııı ·t alt>\ hiııe açıığı 

gaipltk da-rn 111111 ı('r l i.ılırıa ı t:ıhki· 

katında g.ıip ·g· iıl lııt olu ~ ı ııııırna

ilcylıin "k hı tl'lıle ı lı ıl•orthr olaıılan ı 

Lir eentı ıar'ında nı ıh kem ) e ı ı ılıııııaı 

, ı rıu •leri Ji!"I. ııı u i :ı ı 'ıluu ur. 

--~ 
Hanında FRATF:Ll.1 .. ı·g {("O, ı:NHlt ·o, 
:-:PERCO ve MAh'l't')tLi\IU lı llt'\fıerl 
\ aıııu ıu:ı•ıı t ... ı ı;ı ı ... mılra!'.~ r. 

'1'11!. 4 - 4W.!-l 

Atina 6 (Hususi) - HOk6met 
mübadil Rumların istihkaklarından 
bir miktar daha para teuiine 
bqlamak Dzeredir. 

Türklerin Rumlara ipotek borç
larını htıkümet takaitle ademeyl 
kabul etmiıtir. Ba emlak ipotek 

olduğu halde bedelini Tnrkiye 
hUkiııneti Türklere tazmin etmek· 
tedir. 

-·-=--•41 ··-· 

Galatasaray Kongresi 

G l tasaray Spor KulllbU Reisli· 
ğinden: 

S nelik' Xon,..rcın·-ı ~O ikinci U.nun 

933 cuma güıU saat 10 da kuHlp mer-

kcz'nde akt<>dileeoktir. 

--==- --- -
ilan 

Bayramiç kazası Kazdağ or• 
manımn Kobaklı Hotamaı kıt'a· 
larmdaa 3 sene mUddetle beher 
kantarı 15 kuruştan mfizayedeye 
çıkarılan 11815 kantar ç.ıra mU· 
ıayedesi 12 1 933 pertembe gü
nüne kadar bir hafta mtiddetle 
temdit edilmiştir.661, 719numaralı 
kanunlarm abkimı umumiyesi 
veçhile müzayede •e ihale açık 
olarak yevmil mezkfirda saat 15te 
Çanakkale villyetiade orrı an satıı 
komisyonunda icra edileceğindt:n 
taliplerin 1800 lira mermaye vaz'ına 
mali iktidarlarmı gösterir Tıcaret 
Odası •esikası ve bedeli mubam
menden aşağı olmamak ıartile 
Yerecegı bir senelik bede!in 
0~7,5 niabelinde temioab mu· 
Yakkate teklifnameleriuio kanunu 
mahsus dairesinde ınezkür ihale 
aaahna kadar komisyona teYdi 
Ye ıartname 1Dukavelenameyi 
g&rmek için de Anlc:ara•da Orman 
Mndilriyeti umumiveıile lıtanbul 
Çanakkale Orman Müdüriyetlerine 

1 Ye Bayramiç orman muamelAt 
memurluğuna mliracaat eylemeleri 
tekrar ilin olunur. 

Z.yl ı ~HH Numara ile 1Je9i;,.t.aı 

Mııl müıltirlügii ıden alnıal..ta olduğum 
rı ant cflzcla ı ıl zayi <:ttiın yenisini 
çık.ırı;.r'1ğııodarı lıOkmü yoktur. HaticA 

------------
ilan 

Bursa vilayetinin Orhaneli 
kazası dahilinde bulunan kara 
bel devlet orman ndarı her sene 

690 gayrı mamul metre mikAp 
besabile 15 senede 10350 gayrı 
mamul metre mikAp çam eşca
rmm beher 01etre rnikibı 434 

kuru~ muhammen hedel llzerin· 
den talibine ihale edilmek lize· 
ro milzay~deye kooulmuıtur. 
Müzayede kapalı zarf uıulile 
ye 661 "e 799 No. la kanunların 
ahkamı umumiyeai •eçhile 14-
12-932 tarihind-.n 14-1·933 ta• 
tarihine kadar 30 gön mlddetle 
devam edecek ve 1 4-1-933 ta· 
rihine mnudif cumarteli gllntl 
aaat 15 le Buru Yillyetinde 
müteıekkil orm& aabf komi.
yonu huıllt'tlftda ilaaleai Ziraat 

Vek•Ietiaderı badeliatiıaa icra 
edilece;inden tali P olanlar n 
20000 lira iktidan maliyeleri 
bulunduğunu gösterir ticaret 
odası vesikası ile ticaret oda· -
amda mukayyet olduğuna dair 
bir vesikayı ve mubammeo be
delden aşağı olmamak ıarştile 
"" receği bir ıeoelik bedel 
ıniktarın n yDıde etli niıbe-

tindeki temiôatı muwakkate
aini muhtevi teklifnamelerini 

ı· ihale kanuou.aon onuocu mad· 

Sulh Gönüllüleri Ord::su 
Teşekkül Ediyor 

1 

Bu Orduyu Bir Kadın Teşkil Etmiştir, 
Azası Şimdilik 1000 Kişidir 

işle bu harp aletlerının önUn• durup muhaı•ebeye mani o!acakla :rmıf 

Cemiyeti Akvamın aciz Ye bulan yeni ıulh ordusunun Uk 
meskeneti, hemen bütlln dünyada nüvesini Cemiyeti Akvama tav· 
aksülamel ve aksi tesir uyandırı• siye etmesini rica etmiştir. 
yor. Birçok sulh ıeven insanlar, Fakat M. Makdonald1da bu 
lcadm. erkek bu cemiyete miira- teklife ret cevabı vermiştir. Bu 
caat ederek bir an evvel bir miinasebetle Madam Mod Roydon 

ordu teşkil etmesini ve dl\nyanın Ue görUıen bir lngiliz gazetecl-
aulhu ihlil edilmek tehlikeıino sine, bu sulh •tıkı kadm, arka-
nıaruz kalan noktalarına gönde- daıları ve kendisinin fikirleri 
rilmesini istiyorlar. Bu hareket, hakkanda fU malümab wermiştir: 
bilbaua lngilterede doğmuıtur ye -"lnailtere hllkümetinin ver· 
reiıi Doktor Mod Roydon iımin- diği ret cevabı herine diier bi-
de bir kadındır. k6metlere mllraCMat etmiyo karar 

Mod Roydon1 bundan bir verdik, Yeni sulh orduıu fimdilik 
müddet evvel Cemiyeti AkYuı 1000 1ılSnUllüden mOrekkeptir. Ne 
Umumi KAtibi Sir Erik Dr8m- ıilabı, ne de Gniformaıı Yard1r. 
mond'a müracaat ederek Çin- Maamafih 8illha ihtiy11a yoktur. 
Japoa muharebeleri eaaaamda ÇünkO -onub vazifesi, muharebe 
ŞanJı;haya g6nderilmeleriai iate- eden iki ordunun araa na ıirD'ek 
mitse de Cemiyeti Akvam umumi ve biribirine kurşun atmalarma 
kitibi, böyle bir aalihiyeti olma- mani olmaktır. Eğer onlar muha· 
dığı beyanile bu teklifi reddet- rebe etmekte 11rar edecek olur-
miftir. Bunun Gzerine bu kadın larsa enela bizi 61dUrnr, aonra 
M. Makdonalda mliracaat etmit ceaetlerimiı llzerindo boğazla-
ve keodisile beraber 1000 kişiyi fırlar. " 

-

BOYOK TAYYARE Pi VANGOSU 
6. cı keşide: 11 Kanunusani 1933 tedir. 

BÜYÜK İKRAMiYE: 
200,000 Liradır. 

Aynca: ao,ooo, 30,ooo, 20,000, 10,000 Liratak buyuk 
ikramiyeler •e 100,000 Liralık bir miiklifat vardır. 

lstanbul Belediy~si ili ~arı 
Çarçıt ya.ıııuı y~nu,ıe lie,.10 meue mur.abb.u •mıld. t~uuua 6,5 lira 

Fatih ., ., 17.-40 • .. .. : " 2 " 
Çırçır ., .. 31, 12 " • " : " 23.5 ,, 
Aksaray ,. " 25,40 ., " " : ., 8 " 

Ç.rç r " " 8.65 ,, " .. : " 2 " 
Yuk•rda yaıalı .. haller satılmak lzere aç k mOzayideye ko-

nulmuttur. Talip olanlar tafaillt almak içia herelln Levazım MlldOr
lüjüne mftzayedeye Jı;İrmek için de teminat makbuz •eya mektuba 
ile 16 1 933 pazarleıi atınO ıaat on beıe lıtadu daimi encllmene 
müracaat etmelidirler. .. 

Kadıköy dokuzuncu ilk mektepte mevcut bet adet abdeatbane 
taşı mabaJJinde müzayede ile sahlacaktır. Talip olanlar 9 K. aanl 
9;33 pazartesi glinl\ aaat 13 ten on beıe kadar mektepte bulunacak 
memuruna müracaatları. 

deai sarabatı dahilinde mez· 
kür aaate kadar komiıyo
na tevdi eylemeleri Ye daha 
f ula mali 11at almak için tarl
n~me ve muk-•eleaame •u...tİ 

musaddakalarınıo Aokarada 
orman iıleri umum mlldtirlügü 
ile Buna ve latanbul orman 
m6d0riyetierinden aboabilec•ii 
illa ol•nur. 



Avrupeda blrinclllll we ... ltllyilk mUklfatı kaz•••• 

lllSAN KUVVET SORUBO 

.A-. 
Zatı umumi, kanslZlllc, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sınır, verem, ademi iktidar 

hastahklannda tesiratl fifalyesi mücerreptlr. 

ÖmrOnUzden bir Yıl daha geçti 1 
Her geçen y lın yüzünüzde bir iz bıraktıg n ı unutmayın .•• 

Beşir Kemal 
LETAFET SUYU 

Sizi bütün bir ömür mOddetince ihtiyarlamaktan 

GRIPE TUTULMA YINIZ 

:NEoKAi.MINA 
Aldıtanızda 

V8cudunaza grl'e kal'fl •• kuffetli lillhı wermif olurauaua. Micle,t 
•• kalbi kat iyyen yorma._ e •• ta lca .. lilc kutulan 1.teylnlL 

TOrldye 
Mftnevverlerinia Mlrekkehlcllr 

UMUM ACENTASlı 

KiTABi HAMI ve Ş. sa 
Yeııf postahane caddeet No. 66 

letanbul 

Faydalı bir ilan 

BAYRAM 
mllnaıebetile 

8 TAKSITIE 

KÜRK 
mantolar 

eakiai ıibl 
mağazamızda 
aatılmaktadır. 

J. BEYKO 
lıtaobul KürkçG Han 

Teı. 2 teaa 
Ankara' daki ıubemlzde fiatlarda 

bo1nk tenzillL 
-- ·· - - ·-

{;ild 1 

bozmıyaıı 
yegAne 
Tualet 
po ı'l raııı 

Dr. A R f S T İ D 1 
Eminönünde, EminönQ Hen 

( Karak•f Han ) No. 8 
İ.tanbul; D. No ı t282 

Bulana On Lira 
Zayi Köpek 

On ayaklarının ap ıt ·aralarında ini· 
lan dtJ9ın01 ruUhrlenmit bir yara ili 
n dudatıuııa kıyısında geçmit bir 
7ara lal bulıanaa, au dltlerinden biri• 
ala 7ar111 kmk; alyabça ve lrnyruta 
doğru 1&rılqu ıivrl burunlu bir kurt 
köpetl kaybolnıu9tur. Bulup Ayupa· 
tada Namık Pqa ıokafıoda Vill& Uta· 
k ' ye getirene on lira bedlye •dilecektlr. 

Biçki Dersleri 
Betiktaı dikit yurdıı mUdllrO ŞUkrO 
Beyin eseridir. Blçklyi kolaylıkla 
kendi kendine Oğretlr, fiatı 2 llrad1r. 
Tafraya 2~5 kuruıtur. Yalnıı dikit 
yurdunda aatılır. 

B'çki, dikit, ıapkacıhk ve reııfm 
derıleri almak isteyenlere bu yurtta 
hu uRI ve u mumt den Terilir "e 
bor vatanda, kabul olunur. 

Akaretler 64 No. 

Dr. A. KUTİEL 
Karalclr 85relc; ' fanııa _.aaında S4 

lalallllul e GI icra llemurJu. 
tundan ı Bir dtyhaden dolayı mab
e1111 •e fıuubta mukarrer oorçlu Jak 
Peree efendinin 111ta11bul'da Balıkpaıarı 
Peynlrof aokatında 1' aumarala mata· 
sacla t adet Emperfyal markala yaıı 
maklna11 1 adet 9 gtnlQ ceviı mua t 
adet kop7a maklııa11 1 adet çini toba 
•e GOO kuta balak ltnelerf Ye 1 adet 
lnılllı markah kaaa ,ehrl halin 11·1 • 
933 tarihine müıadlf çartanıba gQoQ 
aut 10 na te kadar mahalli meıkQrde 
bllmOu.yid• 1&tılacat1Ddan taliplerin 
haıır bıılanacak memurine müracaat 
tylemelerf nan oluu. 

let.nbul Yedinci icra Me. 
murıuıundanı Bir alacağın t•mlnl 
iat.faın için p:ı raya çevril metine karar 
verilen m uhtelil cinı mUııtamel hanı 

eıyaeı K. eanlnin 11 inci çarıamba 

gOnO eaat 10 dan 11 e kadar Kara· 
• gUmrOkte Haticeıultan maballeıinde 

AgAh efendi aokağında 8 No. lu han .. 
de ilk arttırma ıuretile @atalacatından 

taliplerin mahallinde haııır bulu nacak 
memuruna müraoaatlan illn olunur. 

Son Posta M•tb-•ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Nqriıat llldlrl ı Halit Utfl 

NEDEN 
Mütehassıs diş tabipleri yalmz 

RADYOLIN 
macununu tavsiye ediyorlar ? 

Ç G N K t), 
RADYOLl.N dişlerin çürümesine. mini olur. 

Agız kokularını ızale eder. 

RADYOL.IN dioleri inci gibi beyazlabr. 
Dio etlerini kuvvetlendirir. 

RAOYOLiN ağızdııki mikropları öldü 
A~ııa latif hir ktıku 

"TITÜS,, 
LlmbaSI 

TITO • LANDI • PARIS 
Elektrikten daha çok eaaladli. 
Tulumbasıı •• taıyilul• oiaHk 

benziD Ut itler. Kot'uas •• 
dumaallsdır. 

lftiall gayri kabll ve ' 
teminatlldır. 

Tecrtlbe edilmek bere tO ... 

~meccanen •erilir. 

Realmll katalotlu lcrebl• slad•ll"" 

latenbulda ı Y eıildirek, Sıvacıyan 
Han No. 10. Ed. MlzRAHI 

Ticarethanesinden isteyiniz. 

VİRİLİN FERTILİN 
(erkekler . için) ( kaduılar için) 

Ademi iktidar ve umumi zaaf• ve ••ç 
dökUlme•lne kartı dln9 haıvanı .. ın gudd• 
lerlnden J•palmııtar. Gençlik kuyntl•rini lada 
eder. 

Eczanelerden arrıymıı. Poııta kutu!'l· ı : 74'& 6fll'----r NAZARI DiKKATE ._. ___ _ 
llikemmel tilrkça claktile •• bir •~ laeeap bilir bir Tlrk k1&1aa ibti 

•ard1r. Acele llzuudır. Galatada ParıemHpa&al' Aalan Hu 8 cı kat 
N· . • müracaat. 

KADIN ŞAPKALARI 
En guzeı ve en muhtelif çeşitler 

Top~ ipekli kadife, Merlnoe, Ta•t•n. kapelio, derilerinden en aon mocl 
Kozan tilyUnden erkek ıapkalan. Toptan ve perakende satıl 
Ru\•nıtl unda Tünel meydanı Enıılz sokak No. 7 (Tramvay m'\nevr• 

mahallinde) •• P Et S 81 S ·------.-. 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

28/12/932 tarihinde ml1nakaaa11 icra edilen elli bin adet O~ 
dl •ınıf ewlenme cüzdanları tekrar münakasaya konulmuıtur. TM 
olacaldaran 9/1/933 puartui ıllul aut 15 le komiayoaa 
, ... dan. 


